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والشعروالنحواللغةوآدابها:اللغةعلوم

اثالشاعر

والخطالكتابة

للمرأةالعلمبةالتمافةمصادر

للمرأةالعلمبةالرحلة

المرأةعندالدراسةأماكن

ورعاينهاوالدبن!هالعلملهالمراكزبثاءفىالمرأةجهود

ارسالمد

والربطالمساجد

الخاتمة

والمراجعالمصالرقائمة

164-173

165-916

017-173

174-213

421-223

224-227

228-224

922-236

237-244

245-247

924-266
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ا،ء!ا!

لبلوغوتسعىالعلمطبعصىتواظل!فتاةكلإلى

....العليامراتبه

قيودحبي!ممةوهتطالعلسم!صايعامرأغكقإلى

الحلساةعلىوقدرلهاإنساثلالهائتؤكث!وا!لف،ا!ا

الفضبر!علئأولادهالزبحطوبيتهماوتصون

+....الحمالط!ةوا!أخالقى

العربىتراثنا!ف!فياسهحطتاتاصركلإلى

خلودخىالدآوظاعوتدريالسأتأنيظواءةوقىس!اض!الإسلاخي

.....الزمن

الدنياائحي!اذزينةنفسهاعلىآفرتاصرأفىكلإلى

طلب!ليؤم!امدرسةأورباطأومسج!ببناءوزخرفتها

.....مذكامورأفيههااللهاس!ويظلالعلم

كتابيأ!دلطجمي!إليهن

إبرأ!يمعبداللهتاجنبةالذكتورة
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التمف!يووالمثمكر

الوفاءواجبانأشعر،للبحثالأخيرةاللمساتمنأنتهـيوإذ

العميقوالأمتنان،الجزيلبالشكرلأتقدمالفرصة!ذهأنتهـزأنيدعوني

فىعليهتتلمذنافقد..فوزيعمرفاروقالدكتورالفاضللأستاذي

الذيالأستاذيومهاوكانسنة،عشرينمنأكثرقبلالأوليةالدراسات

ولكنني..النافعوعلمه،الواسعفلبهرغم،نخافهالذيوالكبير،نهابه

منذبهالعاليوا!تمامه،البحثعلىالإشرافبقبولتفضلهوبعداليوم

قراءةفىطيل!جهدمنبذلهوما،موضوعهاختيارعلىوالاهاتفاقه

الأخوأهلهوجدته..قيمةملاحظاتمنأبداهوما،الطويلةصفحاته

قلكمادأنمأوكان،المشرفالأستاذيكونانقبلالمعطاءالكريم

:-الشا!

سائلهأنتالذكطتعصيهكأنكمتهللاجئتهماإذاتراه

العلميالمجمعلرئاسةوتقديرىشكرىأسجلأنيسرنىكما

خال!لالبحثلانجازالعلميتفرغيعلىبالموافقةتفضلهاعلىالعراق!

!فللعاملينموصمولوالئقديروالشكرأ-!299991الدراسيةالسنة

التصوير،وقسم،ا!مخطوطاتوخؤانة،العراقيالعلميا!مجمعمكدبهة

توفيرفىومعونةرعايةمنبهغمرونىوماجهد،منبذلوهلما،كافة

ملل.أوكلللونومخطوطاتومراجعمصادرمناليهاحئجتماكل

ألشكرجزيلفلهاالصفارابشمامالدكتورةالفاضلةالأستاذةأما

لغة.وتقوبمهالبح!بقراءةتفضلهاعلىوالتقدير

والفلاحالخيرفيهلماالجميعيوفقأنالقديرالعليالمولىسائلة

النصير.ونعمالمولىنعمانه

ابراهيمعبداللهناجيةد.

3991ثانيتشرين
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قال!حه!

إ

إ

فوزيعمرفروقالدكتورللأ!طتاذ

البيتآلجامعة/النأريخقم!

اصهآوعىالمرلمملينسميدمحمدعلىوالسلامالصلا؟9الهـحيمالرحمناللهبسم

الديق.3يوإلىتالعهومن(جمعينوصصحبه

بءالكوسوالكتابهداالقرأءيدكطبي!قاقدموآنانغمرفنبصلعادةأشعر...وبعد

المدكتور!الهجرييات(والسادسالخامسشننالقرخلاكلئعرأ!انعلمية)الجهـود

ب!لتفيهبحثأوعالجهمقندرصعبموثنمرخوهوأبراهيمضكلبداللهناجية

فيه.ائنتايةتج!التحريفىمتصيزأجثذأالباحثة

؟رالدكتوقدمتحبن2!91/1663أشعامإلىالكفاتهذافكوةتعود

ألجهو-سكنللبحثدراطميةسذةولم!ةأنعزاقداخلالعلممللتفرغطلبآناجية

منيتصئبالعلمىإلتفرغوكان،الأخيرةإلثباخ!يةالعصورخلالللمرأةالعلمية

سعيتابيممشرفاستاذقبلمنالبحثعلىالعلم!الاشرافتأمينألباحئة

وتعييقومكانهزمانهوتح!يدعنوانهباحتياربدءأابحثاتطورمراصالبحئة

بنتائجه.وانتهاءأبفصولهمرورأومراجعهمصادره

بسببالموافقةفىأشددلمالاشرافبأمرناجيةاككتورة!ائحئتىوحب!

قسمألئا!ثةالسنةفىحمالل!ةكانتمنذقرز،ربعهنكثرمنذلهاالتديمةمعرفتي

بالغ!معالعهدحديثمدر!أكنتوحينبغدادجامعة/الآداببكليةصخالقر

بعدبىالجامعةالتعطينثمالعلياالدراساتمرحلةعبرالمعرفةوتواصلت.نفسه

ألباحثةالمتتاب!4المراحلتلكخلاكفيهـأعرفثوقد.الدكتوراةيهلىحصول!ا
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عدموراءذلككانوربماالمصادراستقصا!فىوالدؤوبةالعملفىالجادة

المضىعلىتشجبعهاأخركأجهةومنجهةمنعليهاالاشراففىئرددى

كبيرجهدإلىوحاجتهلصعوبتهإدراكىرغمالموضوعأغوارسبرفىقدمأ

السنة.يتجاورلاقصيروقتفي

أودولكنيالبحثهذاخصائصإلىواشيرالقارئاستبقأناريدولا

العديدنشاطاتعنالكشفالبحثهتامنالمستخلصةألنتائجمنأنأذكرأن

مجالاتفىالكثيرال!ث!ئعنهن!عرفنكنلماللائىالمسلماتالنساءمن

الربيةاللغةمجالاتوفيووعظوفقهوحديثفرآنمنالشرعيةالعلوم

الأصيلةالفكريةمنابعهادرانمةفيالدؤوبوسعيهنوالخطوالكتابةوآدابها

واستمراروالدينبةالعلميةالمراكزتأسيسفىالمرأةجهودعنكشفكما

الآمرولعلوالمساجد،والمدارسالربطحقولفىوخاصةوتطويرهارعايتها

المرأةموضوععالجواالذلنالباحئدنعنناجلةالدكتورةبهاخدلفتالذى

أواخرفىمعلوماتمنالمرأةعنوردماعلىتقتصرلمأنهاهىالمسلمة

عنالأخبارمنكبدركمهناكانكشفل!بلوغدرهاوالسدرالتراجمك!ب

المراردهذهتتصفحأنعليهافثانوطبقاتهموسيرهمالرجالتراجمبينالمرأة

العئوران.المرأةعنمفيدةولكنهامبعئرةمعلوما!إلىلصللكيورلمحهوردة

كماالباحثينمنللعديدمفاجئةوكانالبحثأغنىالمهمةالمعلوماثهذهعلى

بهشعرتالذىوالجهدالعناءخنفتيانعةثمرةكاننفسهالوقتفيأنه

الباحثة.

نأعليناكالىالفكريةونشاطاتهاالصرأةعنالمعلوماتمنالكمهذاوأمام

فىالعراقعلىالأفتصارفكانوالمكانالزمانفىالموضوعتحديدنعيد

الخطةوضعتمالأساسهذاوعلىالهجريينوالسادسالخامسالقرنين

فبإهكانالتاريخبةالمادةمنالباقيةالبقيةأما،بالكتابةوالشروعومنهجهـا
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مجموعةهينةعلىوخاصةآخرىبحئيةمشاريعفىمنهشمتفبأنالباحفة

المشرقأقاليمفىوضكيرهتىوالواصكح!.،تالمحدثاتوالمحالصتعنبحو!

المستقبلفئلهوالتخطيطبعمل!ذابخهةالدكتورشرعلئاماوهذاوالمغرب

خراسعان"مسندةبينعامنكات5-طها،عددإنجازالآنحتىأئمروه!دالقريب

علميأبحثأالدراسةجاءتلقدنيس!بور"+فىالمرأةاتدافةو"الشعريةزينب

المسلمةالمرأةتاريخعناختص!اصهاموضوعفيعدهايصكنومدروسأمنظمأ

بنللمالمئتوعةالحياةميادينفى%أالصنشاطوانخاصةبهيحتذىنموذجأ

الإسلامي.!لمنافى(لح!يثةالتاريخبالدراساتفىوإضحأحيزأبعد

علميلنشاطحافزأعبداللهناجيةالدكذلاكأةدراسةئكونبأنالآملاكرر

العلياالدرالصاتأقسامؤى،المسلمةةالهطعقأخرىلدراساتنفسهبالمستوى

خاصةالبحوثهذهمثلإلىنكونكحاأحوجففحنبالجامعاتالبحوثومراكز

من!ا.إةوالاستفالكشفهاالباخمئلزتدعومئوفرةالعلميةمادت!اوان

نمنمهالموضوعفىأخريل!راساثالباخايوفقأنال!4أدعووختامأ

للحثمواب.فبمالمووهوالتصدوراءمنتعالىوهو
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عةالمقلى

كثيرأرجالأمنهماوبدوحواء،آدمثبناحنلقاانشأالذك!لفهالحمد

الأنقياء.وإما!الأ!بياء،خاتتممثثالأميم!إخبلىاعلىإتل"وصلىون!مماء،

أرضهن،الساميةمبادئهاوانتطدارألاسلامية،الرسالةنزولذإنو!عد:

كبيرحضارفيتغيحربإحداثايذانأكاق3،الهجاورايبلادإلى،العربيةالحبزيرة

مذاشيالمرأ!نصيبوكانءافة.ايمجاورةالأ!م؟ع(و!أعمة،العاهـبحياةف!!

الآلهافبووالاجتماعتة،العامةحياتهاهـعبآقرأتعكستعميقأ،وكبيرأالتغيير

تاصم!ة.

عانتأالجنسيجعكولح!انحياة،ل!فوئ!ور!لااصنرأخاحةإنمتأيصعال!!مهأكذفقد

صهحيغ.ل!الذييكظا!ولهـن:تكالىقادايعلم)1(.اتلقى!،ونأو،لأالعم!دولتنها

ائحقضو-الالمطة)رحن!(الصثيقبكرافيبنتعائشةالسبذةوثافثا%2(.ابالمعروف

نحص،-أاخ!وا:قالأفه()صمحصد:ئ!-دممولعاتتر؟رف*صد؟ها.عصمونساءبين

إ.ا)3الشميراءاهذهعن،ينكم

القرنينخلالللصرأةا!ع!مب؟"الجهوديتفولايدينابمينالذ!والبحث

نرءأومرحل!كان)"(سابقبحفاأسقكماكبهأردت"الهجريينوالسادسالخامس

الجهودتاري!تيئتاولمتتاليةأجزاءفىكنيركدآبهفدروعإنجازصريقعلى

326.ص1666،الة،هرة3،ط،الإس!ميةغالحضارفيدراساتأحم!:.!،شلبي)1(

121
.822لايةا:ألبةرةسورة

تهذيبف!الذصار!،ءقأنقلأ5!3ص،الاسعثدةالحضارةفقدرانمماتلث!حبو!:لم)3

848صالأثسماء،

)41
31المرندوةإنىقدمان!جريما،الرابعالقرنفيالمعربيةاةاطمرالعنميةألجهودبعذوانو!و

.8691التانيتشررن،لديبا،بنغازيفي!ون!ط!قاربمعةنظمتها،العرشا!وطنفي

ا
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الرقعةإمتدادوعلىالمذكورذالمذةفىوانمسلمةالعربيةللمرأةالعلمية

،خراسانفيالشرق!لطجناحهاأقصىمنالاسلاهيهالعربيةللدولةالجغرافئه

والأندلس.المغربفيجناحهاأقصىحتىبغداد،عاصمتهابقلبمرورأ

أبرزهالعلعديدةلأسبابالمذكورالبحثفىأولأبالعراقابتدألاوقد

الفكريالأشعاعومركز،العباسيةالخلا!فةحاضرةكانت،العاصمةبغداثأن

بعد،قررنخمسةمنأكثرمدىالاسلاهية،علىالعربيةللدولةوالحضاري

والفقثاءوالعلماءالطلبةانظارقبلةخدهاوبقيتمهـ/451762عامتأسيسها

والممعةومشاركةفاعلدورفيهالئمرأةوكان.وصوبحدبكلمنوالأدباء

وأعتزازيلبغدادحبئأنكما.الكبيروالحضاريالفكريالاشعاعذلكفي

الباهـزدورهنوكشفبنائهامشاركةأغوارسبرنحويدفعنياليهابإنئمانى

واجبمنالدقيقالاختصاصيمليهعماناهيكالعصورالسحيقة.خلالفيها

والمثكالحالممنةالضوةلتكونالنساءمنالصالحالسلفعنوالتقصىالبحث

.المعاصرةالحضرارةءبقفيإلكببرلدورهنوفاءالصالحالخلففىالأعلى

ل!تعلقالأمركانإذافكيفاليسير،بالأمرالمرأةتاريخفىالبحثوليس

للمح!تمعالفكريةالحركةموضوعفىالواسعةومشاركتها،العلمىبنشاطها

الهجريين/والسادسالخامسالقرنينفىتمتدئاريخيةحقبةوخلال،عامة

يعودأعتقد--كماذلكومرذ.خاصة،الميلاديينعشروالثانىعشرالحاد!ط

والإسلأفيةا!ربيةالمكتبةافتثارمقدمثهافىيألمحىومختلفةعديدةعواملالى

أ!ديميعلميمنهجووفقالحقبةهذءفي،المرأةعنووافشاملكتابإلى

المجتمع.منالثانيالنصفيئتاوللأنهوحيويتهالموضوعأهميةعنفضلآ

جا!بلكشؤطوالتحليلالتمحيصوبالدراسةالموضوعئتاولأرتأيثهنامن

الذيالعلميالدوروبيانجهة،منإلاسلاميالعربىالفكريترائتامنمهم
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وتأثيرهائأئرهاومعرفة،اخرىجهةمنالعراقفىالمرأةبهتضطلعكانت

عامة.للمجتمعاكتمأملةوالحثافيةالعلميةالحركةتيارفي

معنىوتحديدالمقدمةعنفضلأرئيسةعديدةمحاورالبحثاشتمل

السياسىالواشعالأولالمحورفىتناولتالبحثونطاقالعلميةالجهصد

ئمالايجاز،منوبشىءا!2اوهـ/61و5القرنينخلالللعراقوالأجتماعي

ليكونفيهالمرأةاسهامومدىوالدثافىالفكريللواقعمكئفةبدراسةاتبعته

دراسةالىانتقلتئمإلمذكورة.المدةفيالعلميةجهودهالدرالمةمدخلا

تركزثجهودعنأفصعوقد،للبحثالرئالسالموضوعوهوانعلميةجهودها

ئم،والعبادةوالوعظوالفمهوالحدلثآنالمروهىالدينلهالعلومدراسهعلى

علىوالضربوالكتابةوالخطوالشعركالنحووفنونها،وآدابهاالعربيةعلوم

ومن،ودراستهالعلمتحصيكفيالمرأةبذلتهاالئيالجهودتلكأنعلىالعود.

المنابععلىاعتمدوأنمامجردا،يكنلمبه،الأخرونلينتفعالناسبيننشرهثم

عصرها.علماءكباريثوعلىألاسلاهه،العربد4اللثافةفىالرئ!سهالفكرلة

خاصمحورفىللمرأةالعلميةالدممافةمصادربدراسةكبيرأاهثماميكانلذلك

امتدتواسعةوشهرة،كبيرةعلمبةبمكانةئميزتبغدادفىالمرأةولأنبها.

خاصأاهئمامأالعلميةالرحلةموضوعأوليتالأخركأالاسلاميةالآفافإلى

الراق.خارجمنأووقراء،العرافمدنمنعليهاالوافدينسواء

والرباطالمدرسةفيالمرأةعلىتقتصرل!فكثهاالدراسةأماكنأما

دراستهاالأعتباربعينأخذتالمقبرةحتى.الداروبابالبيثإلىامتدتوإنما

منها.بينةعلىالقارىءليكون

ورعايتهاوالدينيةالعلميةالمراكزبناءفيالمرأةجهودبإهئمامئناولتئم

وغيرها.والمساجدالصوفيةوالربطبالمدارستمئلتالتي

.انجازهفيعليهااعتمدتالتيوالمراجعالمصادربقائمةالبحثوأختتم
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القولفىوالصواب،الزللمنالعصمةالقديرالعليالقهأسألوأخيرأ

ل!علىفإنه،ذاتهفىبهوغنى،لوجههالعلمتعلمهمنيجعلنىوان،والعمل

جدير.وبالاجابةقديرشيء

ابراهيمعبدالفهناجيهد.

/3911الثانيئشرينبغدأد.
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البحث:ونطاقالعلميةالجهوفى!نى

فىوعطاء،أخذا،العراقفىالمرأةبذلتهجهدهنا،كلبالجهوديراد

الشاملةوالدممافيةالفكريةالحركةاطارالمخدالفة،وفيالعلميةالمعرفة!!ول

الممتدة،الهجريينوالسادسالخامسبالقرنينالتاريخيةالمدةوحددت.!لمجتمع

عدمالاعتباربعينالأخذمعام(2ا-530هـ/40695-.5)5سنواتبين

المدةهذهفبلالسنواتبزحفئتعلقلأسبابالسنواتتلكبينفاصلحدوضع

اللائيالنساءمنالعديدبسيرالخاصةالمعلوماتطديعةاقتضئهاوجدها،

وحتىامهـ/51القرنأوآسطفىوالوفاةالولادةسنواتبينحياتهنامتدث

أوآئلحتىواوآسطه،امهـ/62القرنأوانلطوبين.امهـ/62القرنأوآسط

ثمانينمنأكئرحيائهنامتدتممنمنهنالمعمراتوخاصةامهـ/73القرن

وقدالصغر)1(.منذعليهوالحصولالعلمأخذفيجهودلهنوكانتعاما،

تمذلكومع.حياتهنمنيوملأخرالعلميةجهودهنمتابعةالأمرئطلب

اللائيالنساءبعضوهناكللشيخات+بالنسبةامهـ/64242.سنةعندالوقوف

أوالسماعفىئلميذاتيمثلنكنامهـ/73القرنأوائلالىوفائهنامئدت

الضرورةاقتضتوقدام.هـ/62القرنفىعشنلشيخاتالروايةأوالحديث

كلاوفى.المذكورةالمدةفىبعلمهنانئفعفيمنالعلميةجهودهنمتابعةالعلمية

القرنوفياتفىاحشمبنممنالنساءعددشمولبةعلىالأمرساعدالحالتين

ام.هـ/73

ماهـ/.4القرنأواسطفىولدناللائيالنساءعلىيصدقنفسهوالأمر

ماهـ/51القرنالىوالاجتماعبةالعلميةوجهودهنحياتهنوامتدتوأواخره

فاكثرسنة)85(عشنوممنالبحثموضوعمدةخصالعراقفيالمعمراتعددبلغ)1(

نساء.ثماني
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جوانبعلىالعراففيللمرأةالعلمبةالمعرفةحقولاثمنملتوقدوأوالممطه.

والوعظوالفقهوعلومهيفالشروالحديث!لقرآنالدينية:العلومهىعديدة

كماوالكتابةوالخصوال!ثمعروإلنحوتانلغةوآدابهانعر!يةوعلوموالتذكير،

اللاحقة.الصفحاتفئسيتضح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العمل:ومنهجالبحثمصادر

ئتاولثالتيوالبلدانيةوالأدبيةالتاريخيةالمواردكئرةمنالرغمعلى

ناومتابعمئخصصكللدىواضحةالحقيقةتزالما،البحثموضموعمدة

أمورهاوولاةالسياسبةالسلطةتاريخالأساسبالدرجةلداولثفدالمواردهذه

وصحيح.الرجالتاريخأكط،الاسلاميةألعوبيةالدولةأرجاءفيمجتمعهاوقادة

وأعيانهالمجئمعاعلامسيرئتاولقدالمواردتلكمنقليلغيرعدداهتادأ!

ولامحدوداكانالأهتمام،منالمرأةنصيبلكن،جماعىأوانفراديبشكل

نسائيةتراجمذكرفىأغلبهانحصروقد.الرجالعنورثماعددمعيتنماسب

ئرجمة)2!(الىالأقصىحدهافيتصلغالبأكتابهبهاالمؤلفيختتممحدودة

كئابفىكماترجمة78311!البالغةالكتابمترابمجموعمنالمرأةعن

)1(.عشرةالأربعبمجلداتهام(70هـ/د463)تالبغداديللخطيب7بغدادالاريخ

إ.ي،البغدانقطةلأبنوالمسانيد"والسننالرواةلمعرفة"الئقييدكئابفىكمااو

(211فيهاالمرأةنصيبكانترجمة)688(اشتملالذكطام(هـ/231!96)ت

)2(.ا!مطبوعينجزئيهفئالكتاببهااختتمئرجمة

وأكلهاله،المحدودةالتاريخيةوالمدةالب!!اموضوعمن!صانباأنكما

تعئقدالباحئةوكانتالمحدئين.الباخثينمقعددباهئمامحظيثفبعضها،

بالموسومالكتابذلكمن.الصعوباتيذللأو،الطريقلناينيرمافيها

والخامسالرابعالقرنينفىالعراقفيالعلميةالنهضةمن7ملامح

.3191مصرائسعادة،مطبحة،الاولىالطبعة)1(

-ا304الهند،الدكنآبادحيدر،الع!مانيةالمعارفدانرةمجلسمطبعة،الاولىالطبعة)12

المسلمين"المؤرخينمناهجفي"المرأةبعنواندراسةوللباحثةاما-849اهـ/404839

للطبع.معدة
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اسهامالىأشارةأيةمنخلاوالذىالزبيدىحسينمحمدللدكتورإلهجريين)1(11

الحقبةخلالالعراقشهدهاالتيالواسعةالنهضةتلكفىالعرانجةالمرأة

السادسالقرنفيالبصرةفىالفكريةا:الحركةبالمورسوموالبحث.ةالمكذكور

امالفقيهةعنواحدةباشارةانفردالذ!طالربيعيحلبوتناجيللسيد)2(11الهجري

سنةعليهاالاصبهـانيالعمادنيابةأيامالبصرةفىالمؤدبةالرشيدةعلي

القصر"خريدةبالموسومنفسهالعمادكتابمناستقاهاامهـ/703161

...ذاكهذاوغيرائعصر"وجويدةا

بمراجعةيكتفىلاخاصعلمىمنهـجوحنعععلينالزامأكانهنامن

المعتمدةوالأدبيةالتار!خيةوالمؤنئاثالكفنهاياتفيالواردةاننساءكراجم

وأنماوالطبتات،والتزأجمبالسيرتعنىالتىتلكخاصوبشكلالبحثفى

وكتبالتراجمفراءةفيالدقينةوالمتابهـتوالتحريالاستفصاءإلىيسعى

الحقائقالىالوصولبهدف،العديدةوثجزانهاجميعهاالمعتمدةالطبقات

وسيرئهاالمرأةعنهعلوماثئضمنثقدالكئبه!همئلأدتذلك.المنشودة

غايةفىوهيأ،كاليوتصيب!او!ان!موأخباسالرجالسيرفى؟ردساألعلمية

اعتمادلولاعليهاالحصولنجالأمكانيكنولمأ.كثيرالبحثوأغنتا،الأهمية

المرأةعنونافعةمهمصةتاريخيةحقائقعلىالوقوفئمبحيث.الطريقةهذه

عملأأنومع.خاصبثمكلانمذكورة،المدةخلالالعلعيةوجهودهاالعراقفي

فيعديدةأجزاءلمراجعةطويلاوصبزآكببرأجهدأيتطلبالنوعهذامن

كتابفيكمامجلداتعشرمنأكئرالىالأحيانبعضرفيوصملواحدكتاب

أوام(02هـ/7950)تالأصبهانيللعمادالعصر"وجريدةالقصر"خريدة

+ا859بغداد،،العربالمؤرخينأتحادمنشورات)1(

)2(
هحمدمعي!د+باشرافالى*سلامئالتاريخفىالماجستيردرجةبهانالرسالةوهئ

ال!"!ب4(.الألةعلى)مطبوعة8891،إتنداجامعة،الادادبكلية6نورى
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626)تالحمويلياقوتاالأدباءا"معجمكتابفىكماجزءأ2()0إلى

.مجلداتعشرفيالمطبوعم(هـ/1228

منالنوخلهذاالخطيةالمصادرمراجعةشصعوبةيزدادالأمرإن

معلوماتمناحتوتهلماالبحثاعدادفىخاصةأهميةشكلتالتيالمصادر

نتطةلأبن"الاستدراك!الخصوصوجهعلىمنها.عديدةجوانبفىانفردت

لتميوالمسانبد"السننرواةبمعرفةالنفببدذبل7وام(هـ/962231)تالبغدادكط

وغيرهما.أم(هـ/832428)تالفاسيالدين

هوالصعوباتويذللوالعناء،الجهدوطأةيخففامافأنذلكومع

البحثموضوعالمدةفىالعلميةوجهودهاالمرأةحولوالمفيدةالمهمةالحقانق

عليها.العثورتموالتى

والوفياتالتاريخيةالأحداثبترتيبتعنىالئىالعامالتاريخكتبأما

أخبارفى"المنتظمالحصرلاالمثاللرلبيلعلىمنها،السنينتسلسلحست

لأبن"التاريخفى"الكاملوام(52هـ/7955)تالجوزيلأبن"والاممالملوك

لمؤلف"القرونسادسمشاهيرفىالعيون"إنسانوام(هـ/626228)تاثولير

للسمعاني"الأنساب"كئابنحووالألقابالأنسابكتبأو.مجهول

فىالمشتبهوأالأئيرلأبن"الأنسابتهذيبفي!اللبابوام(هـ/562166)ت

احئوئهبماالبحثفىالخاصةأهميتهافلهاام(هـ/748347)تللذهبى"الرجال

كما،العلميةوسبرنهابالمرأةننعلقوهيقلنها،رغمومفبدةمهمةمعلوماتمن

أخنلات.أوالنباسمننسبهاأولقبهافيوردمابتصوببننعلق

ومنها،القديمةمنهأ،ومراجععديدةأخرىمصادرعنفضلأهذا

أوبشكلمنهاالبحثأنتفعوقد،العجالة!ذهفىلئتاولهامجاللاالحديئة،

كحالةرضالعمرالنساء""أعلامكئابالحصرلاالمئاكسبيلعلىمفهابأخر،

ئاريخف!مبتدىءباحثلكلأنما،وحسب،للبحثليسمفيدأمرجعأيعدالذى
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ينيرلأنهالحالىالقرنبدا!اتحتىائمتعاقبة،الأسلاميةالعصورخلالالمرأة

دونتوقد.البحثحواشيفيذلكملاحظةالقاركأءويستطيعأمامهالدرب

البحث.باأخقتمالتيوالمراجعالمصادرقائمةفىجميعآ

اللائىللعالماتالموضموعىالتقسيماعتمدتفقدالعملطريقةأما

حسمبامرأة)!18(عددها)1(بلنيوالتيالمذكورينالقرنينفيالبحثأحص!هن

من!ن.واثةكلعنمركزةتراجمذكرمعالمرأةبهاأهتمتالتىالعلوم

حسبالمرأةذكريكونأنالتقسيمهذافيالاعتباربعينأخذتوقد

.ذاك%والعلمهذافىالعلميةوشهرتهااهتماماتهاأولويات

قلي!غيرعدثأاث!نالأنالقسد،.بينالمرأةبهفثعرماأخروبمعنى

صناعةعليهنطغتولكنمتتوعة،علميةأ!ئماماتلهنكانتممنالنساءمن

وأ،معروفةكاتبةنفسهالوقت!كطوهي،مشهورةمحدثةتكونكأن.معينة

أديبةأو،وترويهالحديثتسمعنفسهإلوقتفيوهى،مشهورةواعظةتفون

مسندةوكانتاكبيرةمحدثةفهىااشهدةالانجري"ذلكمئال..وهكذا.،وفقيهة

المحدثاتبابفىوحنمعتو)كنهاوكقيهة.كاتبةابضأوهبىزمانهاضالعواق

الكاتباتبابفىالى؟قرعابنةفاطصةوضعثبالنما.العلميةالشهرةلاعتبارا!ا

و-طثتالحديثسمعثأنهارغمبهاوشهرتعليهاطخثالكئابةصنثةلأن

الحروفترتيثحسب"وضوعككفىالأسماءتبتا3روقدوهكذا...به.

إلييا.العودةلال!حال!لالوفياتترتيبعلىوليسالهجانية،

واللائىالعصرذلكفىالمتميزاتللنساءكبيراهتئامايلاءئموقد

اسوقوفاتمالتيالمعلوماتوطبممةيئتاسبوبشكلمعينةمجالاتفىبرزن

الرجالمنعلبثنننلمتمنأما.العلميةبجهودهنبنعلقماخاصةعلبها،

.الكتابنهايةفيالأحصانيالجدولأنظر)1(
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ثمواحدنسقووفق،المتنفىمختصرةأسمائهمبذكرانحصرفقدوافساء،

حيائهعنالايجازمنشيءذكرمعالحاشيةفىالأسمئفاصيلالىالاشارة

المرأةدورلتوضيحخاصبشكلالعلميةومنزلتهالأجتماعبةمكانته!ممن

بالمرأةيتعلقفيمابيناالتفصيلفكانذلكومع.المنزلةلتلكالفكريةالمنابعف!

تراجمهمفىالمعتمدةالمصادرذكرئم،البحثبموضوعئتعلقلاعتبارات

مؤلفبها.وفياتتسلسلحسبمرتبة

فىوالوفاةالولادةسنواثذكرعلىالأمرانحصرالمجالهذاوفي

الأطالة،خشيةوالشهورالأيامبذكرالأهتمامدون،الحاشيةفىالواردةالتراجم

المعالمةعمرلينالمقارنةعندالأمرمنيدنةعلىالقارىءبكونأنوبهدف

عليه،هىسكمذثأوعليها،سكمذمنوعمرجهة،منالعلميةمسيرتهاوبداية

.أخرىجهةمن

المؤرخينمناهجبينالموجودالتباينالأعئاربعينأخذأنهعلى

فيهأمروهو.التراجمفىعرضهاوطريقةالأسماءللاولكيفيةفيوالادباء

كاملأ،الأسمذكربعضهملأنحصرها،السهولةمنولبسكبيرةصعوبات

واللقب،بالكنيةيذكرهفدالحالةهذهفىوهومختصرأ،ذكرهالآخروبعضهم

منبعضهمأنكماالمجتزأ،الثلاتيالأسمأوالصربح،الأولبالأسمبذكرهوقد

والمنزلةالكببرةالأجتماعيةالمكانةعلىالدالةالألفاظباستخدامالأسمذكر

نحوأيضا،وأجدادهلأبانهأنمافقط،التوجمةلصاحبليس،الرفيعةالعلمية

العالمة،،الجليلة،المسندة،الصالحة+الشيخة،:مثلأالنساءتراجمفىقولهم

الأجل،الشيخابنة،الحافظ*ابنةأيضأ:وقولهمالخ"....الفاضلة،الفقيهة،الكاتبة

وهكذا...الخ"الأجلالقاضىابنة
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والمئعلقةالنساءئراجمبنناصبلالخاصةالمعلوماثفيبقالعينهوالشيء

تراجمئفاصيلفىالواردةللكأووالنساء،الرجالمنتلاهذتهاأوبشيوخها

.الرجاللأولثكتلميذاتأوشيخاتلكونهكالنساءبذكروالمتعلقةالرجال

التلاهيذأوالشيوخمنللعديدأسماءهناكلأنأكبرهناالصمعوبةوكانت

رجل.منأكئربعلمهاانئفعأوامرأةمنأكثربعلمهإنتفعتممنالرجالمن

.الأخرىترجمةفىوردعماتخلالفبصيغةمنهنواحدةكلفيذكرهوكان

النساء.أسماءئشابهحالةفيجديدةصعوباتمنذلكعلىيترتلاعماناهيك

أوعانشةأوفاطمةمئلواحدأاسمأيحملنالنساءمنعددورودبمعنىأي

مئعددة.بصيغأسماؤهنولذكرغلرها

يتعلقماسيماالعلميةجهودهنوئتبعالنساءلسيرالدفيقالتحريولولا

والوصولالمعضلاتمنالكثيرحلبالإمكانكانلماوئلامذتهنبشيوخهن

ذلك.فىكبيرأئرالرواةسلسلةلأسانيدكانوقد.الصحيحةالأسماءإلى

الأعتباربتظرياخذلمالبحدأنهنااليهالأشارةئجدرماأنعلى

بجهودهاالاهئمامدونفقط،ذكرهاإلئبالاشارةالمصادرأكتفتإلتيالمرأة

"رضيئمافيوردمانحو.المحدودةالمدةخلالالعراقفىكانتأنهامعالعلمية

فىولادتهـابذكرالمصادرأكتفتفقدالبردانى*علىأبيالحافظأبنة

عبدابنةعائشةوعنأم)1(هـ/564680ووفاتهاسنةامهـ/47870أسنة

ئاريخمناليهالمحتاجالمختصربغدادتاريخذيلاحمد:بنمحمدالدينشمساالذهبي)11

العلمية،الكتبدار،اط،اختصاره،الدبيئيابنسعيدبنمحمدعبداللهابيالحافظ

.104حس،1(859بيروت،لبنان
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ببابودفنتامهـ/963241سنهببغدادلوفم!الدىكورأبنالالاسمبنالرحمن

ذلك.علىالمعلوماتتزدولمحرب)1(.

الحسنيمحمدبنجعفربنموسىبنعليالدينرضيطاووسأمأها

بالقولعنهاالأخبارأكئفتفقدامهـ/958391سنةالسيفيقىبالحلةالمولود

.للفائدةهناالبهاالاشارةآئرناوقدذلك.علىتزدولم)2(01عالمةأنها

العرافنساءئتاولعلىالبحثاقتصرأخرىجهةومنجهة،منهذا

بغدادفىغالبيتهنكانتوأن،البحثلنطاقوفقأحصرأوالتحليلبالدراسة

فيه.والحضارىالفكريالنشاطومركز،العباسيةالخلافةعاصمةكونها

فبهوتوفينوئرعرعنون!ئمأن،العراقفىولدنممنالنساءوهؤلاء

-اهـ/06124+518-4الكتبةستوبإستثلاء.البحثموضوعمدةخلكل

الىحياتهاآخرفيذهبتئمببغداد،وحدئتوترعرعتنشأتالتيام702

عراقيآلقبأالنساءمنحملتمنفإنوفاتها،لحينفيهاوحدئتوسكنتهادمشق

ونشأتوغيرها،وولدتوواسطوالبصرةكبغدادهـنهأحدىمنأقليميأأو

أخرىأسلاميةاوعربيةمدنفيوتوفيت،ونشرهالعلمتحصيلفىوأشئغلت

جزءأوغدوافبهاواسئيطانهمالمدنللكإلىوأجدادهاآبائهاهجرةخلالمن

لثافةكانتوأنالأعتباربنظرشخذفلم،المدنللكأهلمنأيأهلها)3(.من

الئيالعلمبةالحركةفىفاعلدورولهاإسلاهية،وأصولهاعرببة،المرأةلالك

احققهالنقلةلوفياتالتكملةالقوكط:عبدبنالعظيمجمدمحمدأبوالدينزكيالمننرى،)1(

البنان،بيروت،28191.ط،الرسالةمؤسسة،معروفد.بشارعوادعليهوعلق

3/295.م

الهاشمية،المطبعةا2،،ط1سلامواالعربعالميفيالنساءأعلامرضا:عمر،كحالة)2(

2/364.ب5891،دمشق

0.2/02:نقطةابن)13
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الحصرلاالمثالسبيلعلئمنهافيها.كانتالتيالمدينهأىمدينتها،ضمهدتها

البغداديةأحمدبنمحمدأبنةفاطمةالبهاءبأمالمعروفةأصبهانمسندة

المقرئةالبغدادىعلىأبنةفاطمةالخيروأم1(.1هـ/53644)ت)1(الواعظة

كثير.وغلرهاالنيسابوريه)2(،زعبلببنتالمعروفه

أسلاميةأوعربيةمدنالىبنتميناللانىالنساءفىيقالعينهوالشيء

أوالزوجأوكالأبأمور!نأولياءمعإليهاجئنأوببغداد،ونشأنوولدن

كلو-سمفتاحياتهنمنكئيرأقسطأوعشنفيهاالأستيطانلغرضغيرهثا،

العراقنساءعدادلمحنطعذتفقدفيهاودفنتوتوفيتبغدادب!مافةمفهنواحدة

ابنة4عائكةالعلاءأمالصالحةا!شيخةعقوردمانحوالضكورة.المدةخدكل

همذانف!مولدهاكانفقدا!انىاا!عطارأحمدب!الحسنالعلاءأبىالحافظ

أمهـ/965212سمنةمأتت)3(أنإلىبهاوسكنتأليهامعبغدادإلىوقدمت

وبغدادهمذانفىبألكئيروحثثلاالكثيرسمعتاقد،وكانتحربببابودفنت

وفاتهاأهـقبلام21هـ/5861سنةنجغ!ادمناليهكتبتهامنهاأجازةوللمنذر!

)4(.بسنة

-001)1(
ا،ط،اليقظانوعبرةالجنانمرإةاسعد:بنعبدالقمحمدابو،واليافعي2%2/5..فيم

3.271/اهـ،ب338الهند،،ادكنآبادحيدر،العثمانيةالمعارفدائرةمطبعة

.026%3/الجفانآةهر:اليافعي،3/26مالتكمئة:المنذركط)2(

الديصلاح(الصفدى254-2255/مالتكملة:المننري2/325بالتقييدأقطة:أبن)3(

،بفي!م!بادنشتاينرفرانزالنشردار،القاضيوداداع!داء،بالوفياتالوافي:ايبكبنخليل

بن،الكريمعبدسعدأبو،السمعاني:أنظرغيرهاوعن16/561بأماهـ/524829

الكتابمؤسسة،الباروديعمرعبداللهوتعليقتقديم،اي!نساب:منصوربنمحمد

التككلة:ىالمنذر،913-2/813ب،8891،،لبنانبيروت،أط،انجنانارد:اللالافية

.2582/م

11()10الرقملاحقأالمحدثاتفىأخبارهاأنظر)4(
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الحسنبنأحمدالعباسأبيأبثةالصباحضوءعنألضأوردوما

كانثلأنهابعلمهاالطلبةوأنتفعببغدادونشاتولدتالتىالخطيبالد-ليجانى)1(

السمعانىأنحتىرئيعة.علميةمنزلةولهاالصالحاتمن

-اهـ/137)532-537السنواتفىلبغدادزيارتهعندام(هـ/562166)ت

نأإلىوزاويةموضعكلفيعنهاوالسؤالطلبهافيبالغقدكانام(142

وفرأدارهابابإلىفمضىالخل!فة،بدارالصاغهمحلهئسكنانهالهل!ل

معجمفىوالئانىبغداد.تاريخذيلكتابفىأحدهماخرجحديئينعلييا

بغدادإلىمنهاخرجوقددليجانفىالعلماءمنوالدهاكانحينفي)2(.شيوخه

الصمباحضوءأبنتهولادةوقبلمبكرأكانمنهاخروجهأنويبدوفيهاوأستقر

الأرجح-على

فقدعبداللهبنمحمدالشيخأبنةعفيفةالحياءأمالأصيلةالشيخةأما

سنةببغدادئوفيتوقدوالدارألمولدبغداديةالأصلمصريةكانث

المنصور)3(.جامعمقابلالصوفيةبمقبرةودفنتأم12هـ/8061

الرحما!عبدأبيأبنةعائشةألصالحةالشيخةعنيقالذلكومثل

والدأرالمولدالبغدادبهالأصلالزبدديةالمسفمبنلحدىمحمدبنبنأسماعدل

لبابةالفضلأمالأصيلةوالشيخة.امهـ/61217)"(سف44ببغدادتوفبثالتى

توفيتالتيوالدارالمولدالبغدأديةالأصلألجيليةصمالعبنأحمدالشيخأبنة

المنصور)5(.جامعبمقبرةودفنتامهـ/626228سنةببغداد

منجماعةمنهاخرجإصبهانبنواحيبلدةوهيدليكانلهاويق!لاليجانإلىنسبة)1(

2/0.94بالأنساب:السمعاني.المذكوراحمدالعباسابومنهموالمحدثينالعلماء

)98(.رقمالمحدثاتفيترجمتهاوأنظر2/194بالأسماب:السمعاني)2(

281.صالمجلد،ننس:انظريخرها،وعن2/922مالتكملةالمنذرى:)13

.2/454مائتكملة:المننركط)4(

.3/432ملتكمئة:إلمنذرى)5(
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!يو!يذكرهاالبحثأغفلأخرياتنساءهناكتكونربماذلكومع

ئشيرمعلوماتتتضمنلاأخبارهنأنهذافيوالعذر.التاريخيةالمدةذات

لدراسنهاالطريقبنيرماالمسنقبللناسيكشفوربما.للعراقانتمانهنإلى

اليد.أصابعيتجاوزولامحدودأعددهاكانوإنجديدةأخرىدراسة

16
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والإجتماعيالسياسىالواقع

الخامسالقرنينخلالالعراقفي

الهجريينوالسادس

الكيانفييدبوالإنحلالالتدهوربدأامهـ/.4القرنأواسطمنذ

أبرزهاعديدةعواملذلكوراءوكان،الاسلاميةالعرليةللدولةالسياسي

علىالسيطرةوفقدانبغداد،فيالمركزيةوسلطتهاالعباسيةالخلافةضعف

الأمراءواسنبدادومغربها،الدولةمشرقفص!الاسلاميةوالولاياتالأفاليم

)1(.الأحيانأغلبفىالخلافةعنوانفصال!،السلطةفىوالولاة

الأجنبيةالأقوامأمامواسعأالمجالالآمرهذايتيحأنالطبيعيومن

مقدراتهاعلىوالسيطرةالاسلاميةالعربيةألدولةإلىبالتغلغلانغازية

)334-المدةفىالعراقعلىال!ويهيينبغلبةهذائمئكوقد.السياسية

-اهـ/495550-.)47منبعدهممنوالسلاجقةأم(9-555هـ/44745

ببخدادالعباسيةالخلافةأسقطواالذينالأبلخانيونالمغولتلاهمئبمام(391

الخلافةنجبمفأقل،الحكممقاليدعلىوسيطرواام258هـ/656سنةنهانيأ

.اليوموإلىالوقتذلكمنذانعباسية

أجناسإلىالتاريخيةجذورهافىئتتميكانتالأقوامهذهأنوالظاهر

السياسيةالأحداثمسرحعلىبرزثوعندمابدانية.حضارةذاترعوية

السيفكانتلكأوالمدينةهذهعلىوالسيطرةإلغزوفىأهدافهالتحقيقوسنغت

السامرائيايراهيمخليلد.،ه:ص،العراقفيالعلميةالنهضةمنملامح:الزبيدي)1(

العربحةالدولةتاريخالجومرد:عبدالجبارجزيلد.و،سلطنفثحيطارقود.

.1451ا9!صر،:.88،1،الموصلهـ(،ا-656)32العباسيالعصرفيالاسلامية

17
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امتحعوإذا.)1(الأحيانمعظمفىأمورهاولاةوبينبينهاالفاصلالحدهو

ضاريةمعاركفيالطرفاناشتبكلهم،والولاءالطاعةتقديمعنالولاةاولنك

الدمارمنالمدننصببوكانالأبرياء.منوالآلافالمثاتضحيتهاراح

ونهبآقتلأالمدينةبسكانالعبثالغازيجيشهاسياسةلأنكبيرأ،والخراب

جراءوغزنةخراسانأصابكما،الوصفيتجاوزبشكلللأهوالومصادرة

العراقعلىزحفهمقبيلأيهـ/439ء)2(432سنةعليهاالسلاجقةسيطرة

قليلة.بسنوات

بصلابئهمعروفأوكانطخرلبلأ،السلجوقىالسلظاناستولىوحكندما

والنهببالقلرعسكرهخرئهاام5هـ/43543سنةالريمدينةعلى،وقسوته

ملكهدارجعلهاالئيأصبالانأغانفس)2(.آلافثلاثةنحوإلأفيهـايبقلمحتى

يدلمماسنة)4(،دأمحصاربعدإلأعليهاالسيطرةيستطعفلم،الريهدينةبعد

لوجودهم.الشديدورفضممللمحتلينالعنيفةسكانهامقاومةعلى

فىونزلوافسادأفيهاجيشهعاثاحبمت6هـ/بم455سنةبغدادفبموعنثما

ماوأخذواحرشاقينعلىقهجصوارجالهمنجماعةأنحتىالناسدور

السلطانخلفهسلاسهعنطغرلبكسلاسةلختلفولمالثسان!)5(.مناسدحسنوا

سنةاللهبامرالمقتفيالخ!يالةإلىارلماللالذيملكشاهبنمحمودبنمحمد

،امهـ/.4الفرنأوانلوشبرازاصفهانمدكفيالبويهيبنمعاركعنوردماأنظر)1(

-ا41:صالعباسيالعصرفيألاسحميةالعوبيةالدولةتاريخ:وزملائهالسامرائي

421.

تحقيق،غبرمنخبرفيالعبرقايماز:بنعثمانبنأحمدبنمحمدعبداللهابو،الذهبي)12

.3/176ب،6191،الكويتسيد،فؤاد

.%3/182،العبر:الذ!بي)3(

هـ.34"سنةالث102!3/:..)4(
حو/.لىم

)5(.!3/234!

."-".ر.-..م
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صفةسلطتهليكسببغدادفىلهيخطبأنمنهيطلبامهـ/552157

لسيادئهإنتهاكأذلكفىرأىلأته،طلبهتلبيةعنالخليفةامدلعوعندما.شرعية

مدةالقتالواستمربجيشهوحاصرهابغدادإلىاتجه،الدينيةوسلطتهالوطنية

)1(.الوفتكا

المحللين(زاءالأيديمكتوفةتقفلمالعباسيةالخلافةأنعلى

وأسنعادةبغدادلحمايةعديدةمحاولاتلها.وكانتالشعبعلىوأعئداءاتهم

فىذلكتمثلوقد.والدنيويةالدينيةوسيادتهاالأسلاميةالعربيةالسلطةهيبة

بالفهالتادرالخليفةمنهمالمقدمةفىبأتىالعصرهذاخلفاءبعضمواقف

أثرلهكانالذكطللعراقالبويهيالاحتلالإتانام(هـ/199-.53)381-422

الحاسمةمواقفهخكلمنوجودهاوأضعافالبويهيةالسلطةتحجيمفيكبير

بعدهمنام(ا-740هـ/053)422-467اللهبأمرالقائمولدهثم)2(.ضدهم

نفوذها)3(.وتزايدالخلافةمؤسسةتقويةعلىساعدتعديدةتدابيرإتخذالذى

)3(

القصرخريدة:الكاتبمحمدفرجأبيبنمحمدالدينعمادجمداللهأبو،الآصبهاني

مطبعةسعيد،جميلد.والأئريبهجةمحمدتحقيق،العرأصلحيالقسم،العصروجريدة

1/36.ب،7،5591ليالعرالعلميالمجمع

جواد،مصطفىد.حققه،التاريخمختصرمحمد:بنعليالدينظهير،الكازروني

ناريخوزملاوه:السامرانيخليلد.0،2أا-69ص،7591بغداد،،الحكومةمحئبعة

.161ص،العباسيالعصرفيالأسلاميةالعربيةالدولة

الملوكتاريخفيالمنتظممحمد:بنعليبنعبدالرحمانالفرجإبوالجوزى،ابن

اهـ935ال!د،،الدكنآبادحيدر،العثمانيةالمعارفدانرةمطبعة،اط،والأمم

حسن:عليأبيبنعمرالخطابابو،والحسيندحيةالمسبينذوجلا/68-67

هطبعة،العزاوىجماسوتعليقتصحيح،العباسبنيخلفاهتاريخفيالنبراس

.-137ا36هـصا365بغداد،المعارف
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عنام(ا-1134هـ/5118-952)2باللهالمسترشدالخليفةيئوانولنم

يقودوكانبقوةالسلاجقةالمحتلينلمواجهةوالسلاحبالمالالرجالاسئتفار

)053-الفهبأمرالمقتفىالخليفةسعىحبنفى)1(بنفسهالمعارك

السلطانأسمذكردونببغدادالنقودضربالىام(16ا-.هـ/135فى55

التاءوالأستقلالالسيادةلاسترجاعصمريحةمحاولةهذاوفىعليها.السلجوفي

الخلافةسلطةعادتخلافتهمنالأخيرالثكوخلال)2(.السلجوقيةالسنطةعن

)3(.منازعلهايبقلم5الأسلاهبةوالأمصارالمراكزعلىكاملةالعباسية

السيطرةعنالعباسيةايخلافةنسلطةالناجزالأستقلالتحققذلكومع

-اهـ/917)575-622القهلدينالناصرالخليفةعهدفىنهانيأالسلجوقية

فيالتغيراتمنالكثبرعصرهشه!الذيأم،هـ/595391عامأم(ء22

الأسلاهى)4(.والعالمالعباسيةللدولةالسياسيةالبنية

إلىأدىقدال!!تلالمدةخلالالمر!كأيةاستقرارالسلطةعدمأنعلى

بينالمذهبيةالفئنوحوادثوالاضطرابات،الفوضىوانتث!صارالأمنغيانجا

الخلافةمركزفىفليلغيرحدوتهاكانوالتيخاصةوالحنبليةالشافعبقي

31.جه/1المنتظمالجوزى:ابن)1(

.228صالتاريخمختصر:المكازروني)2(

الخضيرى:الثينسابقبنمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبدالدينجص،السيوطي)3(

مصر،4السعادةمطبعة2،طالحميد،عبدالدينمحيمحمدتحقيقالخلناءاتاريخ

.441ص،9591

الكاملالجزرى:الشيبانيالكريمعبدبنمحمدبنعليالحسنأبوالدينعزالأثير،أبن)"(

.د،1.ا-581129م،6691،والنطراططباعةبيروتدار،صادردار،التاريخفي

334،338.،صالعباسيالعصرفيالأسلاميةالعربيةالدولةتاريخ:السامرائيخليل
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وإستيلائهمالبصرةعلىوالأعرابالبدوغاراثعنفضلأهذابغداد.العباسية

والقتل.النهبمنبأهلهالحقوماأمهـ/533138سنة)1(عليها

تعرضهمجراءالناسعلىالمؤلمةوعواقبهالسينةآثارهذلكلكلوكان

ما45هـ/4320السنواث)2(فىحصلكماوالخرابوالدماروالنهبللقتل

ام.هـ/577و.47هـامهـ/44452وامهـ/443551وامهـ/44954وا

وإجتماعيةإقتصاديةأزماتخلقفىتسببتقدالأحداثهذهأنكما

،مفرطوبشكلالغلاءفيهاإشتد،الناسعلىالخطيرةآثارهاإنعكستكبيرة

الحبوانات)3(.أكلإلىالأحيانبعضفيالناسواضطرالأفواتوعدمت

الأنهاركفيضاناتالطبيعيةوالكوأرثالحريقحوادثأسهمتكما

ئلكمنكبيربقسط،والأمراضالأوبنةعنفضلأالكبير،البر-دوسقوط

لحقوماوخرابضررمنالزراعيةالأراخمىأصابماجراءالأزمات

أذى.منالناس

بالعراقبزدسقوطالمئالسبيلعلىام1هـ/55458سنةشهدثوقد

وغرقت،الغلالائلفبحيثبالعراقى)4(أرطالتسقةمنهالواحدةوزنكان

موقعأحديعرفلمحتىتلالأالمصلوصارتدجلةفىالزيادةبسبببغداد

)5(.والتخمينبالحزرالآداره

)3(

)5(

ناجيمنيرةتحقيق،الكبيرالمعجمفىالتحبيرمحمد:بنالكريمعبدسعدابو،السمعانى

.و%934/6212با،7591بغداد،الارشاد،مطبعة،سالم

.272و302و102او49او3/76بالعبر:الذهبي

هـ.468هـو411سنوات266او3/40بالعبر:الذهبي

داود،المنعمعبدونبيلةالسامرد.فيصلتحقيق،التواريخعيونشاكر:بنمحمد،الكتبي

.2/517ب،7791!للطباعةالحريةداربغداد،،العراق

%12/517.التواريخ:عيونالكتبي1/248،أمالكامل:الأثيرابن
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هذهعواقبت!!لمبحيثمتواليةكانتببغدادالغرقحوادثأنويبدو

سنة)1(داهم!اسابقغرقفيبغدادحالعليهكانعماشأنأأقلالسنة

ام.هـ/466573

الظروفتلكح!راءبغدادوعاصمئهالعرافيصيبأدتالطبيعيومن

والأداريوالأجتماعىالسياسيمجدهقمةعنالتراجعمنكبيرنصيب

عامبغدادتاسيسبعدالزمانمنقرنينمنكثرإمتدالذىواللثافي،

والإداربةالسياسيةدعانمهاوإسنمرارفيه،العباسبةالدونةوفياح!ماهـ/45762

بينمقسمأونهبأال!مفئرسينسائغةلقمةالوقتذلكفىأصبحلأنهوالإقئصادية،

الإسلاميةالعرببةللدولةالطمياسيةالسلطةزوالبعد)2(والمحتلينالطامعين

والمرضبالفترنموهوإنحسارالإجئماعيالنظاموإختص،طويلةلسنوات

)3(.إلموثو

.3162/بالعبر:الذهبى)1(

7791،للنشرألتونسيةالدار،آذرنوشآذرتاشتحقيق،المغربشعراءقسم:الآصبهاني)2(

يو.،ص%ا

17.د،%18المنتظمالجوزى:ابن31(
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والتمافيالفكرىالواقع

الخامسالقرنينخلالالعراقفي

الهجريينوالسادس

:-الآتيالسوالنئيرأنبنايجدرتقدمومما

علىرافقتها،التيالسياسيةوالأحداثالظروفتلكأئرتمدىأىإلى

العلميالمرأةنشاطوعلى،عامةالعراففىوالدثافيةالفكريةالحركة

المهمة.الحتائقبعضنؤكدأنعليناالسؤالهذاعلىالإجابةوقبلأأ!خاصة

قدمهاالتيالجسيمةوالئضحياتالعصيبةالظروفأنمنالرغمعلىأولها

منقرنينمنكئرعلبهالأجنبيةالسيطرةجراءبغداد،وخاصة،العراق

والهلاكوالمرضوالجوعالفقرمنفيهاعانىأوقاتمنذلكممعوما،الزمن

ظلتببغدادالحباةديمومةإنالجديد،النشونعحىالاجنماعيةآئارهانركت

لأطماعهموئنصدى،المعندينالغزاةئئحدىصلبةوعزيمةفوبةبإرادةلتبض

بسلاحتتقدشعلةفيها،العامةواللثافيةالفكريةالحركةوكانت.التوسعية

أجلمن)1(مكانكلمنوالفقهاءوالأدباءالعلماءإليهاتجذبوالعقبدة،الايمان

الأصيلة.الاسلا!يةولدافتها،العربيةهويتهاتأكيد

احاديثهوخرجحققه،18بالنبلاهأعلامسيرالذهدث:2/704بالتحبير:السمعاني)11

،8491الرسالةمؤسسةاط،العرفسوسنعيمومحمدالارنؤوطشعيبعليهوعلق

.451:ص
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علىبهتميزتمابينمنتميزتقدالحقبةهذهانالثانيةوالحقيقة

التى)؟(المدارسونشأة،التعليمطريقةتغيرهووالحضاريالدكافىالصعيد

الخامسالقرنينفيواض!!بشكلوتبلورتامهـ/.4الفرناواخرفىبدأت

بالمدارسويقصد،الميلاديينعشروالثانىعشرالحادى/الهجريين!والساد

المعاليمعليهموتدر،والمعرفةالعلمطلابابيهايأوكأالتىالمنظمةالدورئلك

والعلماءالمدرسبنمنصالحةفنةوتئاليفهمندربسهموينولىوالأرزاق

ت)للنعيمي"المدارسأخبارفي"الدارسكتابعلىبطلعومن)2(.والشيوخ

عمادللدكئورالعباسى"العصرفىبغداد"مدارسوام(052هـ/279

العربيةالدولةشهدتهاالتيالدثافيةالحركةسعةيدرتأنيستطيععبدالسلام

الفكربةمصادرهاولتوع6ج!ةمنالحفبةنلكفىخاصةوبغدادالالمملاهبة

زارالذيجبيرابنالأندلسيالرحالةيقول.أخرىجهةمنشموليتها،ومدى

كلهاوهيالثلاللننحوببغداد"والمدارسام184هـ/058سنةبغداد

لدجلة.الشرقيالجانبفىأيبلشرقيةأا)3(

والدورمكانتها،علىواضمحدليلبغدادلمدارسجببرابنوصفوفى

يضيففهوئاريخها.منالحقبةئلكخلألولثافيأعلميأبهتضطلعكانثألذي

واشهرهاوأعظمهاعنها،البديعالطرفيقصرإلآمدرسةمنهاوما..."قائلا:

ابوجمدالهاديمحمدترجمة،الهجرىالرابعالقرنفيالاسلامي!ةالحضارة:متزآدم)1(

1/336.م،6791لبناناوتبيلأ،العربيالكتابدار،4ط،ريدة

6/67.باهـ،347دمشقاالترقىمطبعة،الشامخططكرد:محمود،علي)2(

صالردار،بيروت،الرحلة:الأندلسيالكنانياحمدبنمحمدالحسنابو،جبيرابن)3(

قبلمدرسةبغدادبغربيل!شأولم183:ص6491،والنشرللطباعةبيروتودار

مجينه،قبلدثرتوقدالحنبليةهبيرةابنالوزيرمدرسةسوىلهاجبيرابنزيارة

البصوكط،دارمطبعة،اط،العباسيالعصرفيبغدادمدارس:عبدالسلامعماد:انظر

.15:صحاشية،6691
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ولهذه،وخمسمائةأربعسنةوجذدت،الملكنظامابئتاهاالتيوهى،النظامية

بها،والمدزسينالفقهاءإلىتتصيرمحتسةوعقاراتعظيمةاوقافالمدارس

المدارساهذهأمرفيالبلادولهذهبهم،يقومماالطلبةعلىبهاويجرون

ئبعومن،الأولواضعهااللهفرحممخلد.وفخرعظيمشرفوالمارسئانات

.11)1(.الصالحالسننذلك

والربطوالجوامعوالمساجدالعلمدورمنيحصىلاعددعنفضلأهذا

الفكريةوالمناظراتالعلميةاللتاءاتمنبالعديداحتفتالئىوالزوايا

كانوالجدلالخلافومسانلالفنونانواعمختلففيالأدبيةوالحوارات

ممنوالأدباءوالفقهاءوالعلماءوالشيوخالعلمطلبةمنكبيرعددوراءها

والوعظ،والخطابةوالسماعوالروايةوالتدريسوا!نصنيفبالتأليفاشتهر

)2(،خاصةبغدادتاريخمعرفةفىينضبلامعينآيزالماغنبآتراثألناوتركوا

عامة.والاسلاميةالعربيةالحضارةخدمةفىودورهالعراقوتاريخ

علىوالسلجوقىالبويهيالاحئلالاناسئيدفهاالئيهذهبغدا!أنعلى

خكلمنالمحتلينقيامكئيرةأحيانفىرأينا،قرونئلائةطيلةالتوالى

حولهمجذبهمومحاولةوالعلماءوالكتابالاثمعراءبرعاية،ووزرانهمائهمامر

.183:ص.الرحله:جبدرابن)1(

*لاريخكتابالهجرتوالسالسالخامسالقرنينفيبغدادفيوضعتالتيالمولفاتمنا31

فيوطبعترجمة)7831(حوىالذيام(070هـ/463)تالبغداديللخطيببغداد*

الذكطبغداد*تاريخ+نيلكتابهفيام(166هـ/562)تالسمعانيعليهونيلمجلدا41

الفهالذىتاريخهفيام(231هـ/962)تالبغداديادخلهمنهقليلوبتيأكثرهضاع

هـا637)تالدبيثيابنعليهذيلثمبغداد،رجالمشاهيرلتراجممعجموهولبغداد

منهسلمتمجلداتأربعفيوهوبغداد"السلاممدينةتاريخ+ذيلكتابهفيام(923

مخطوطاتفهرسعواد:ميخائيل.والغربالشرقخزائنبينتنرقتا!أجزاءبعض

1/261.ب،7،9791لهيالعرالعلميالمجمعهطبعة،العراتيالعلميالمجمع
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وواسطةالزمانخلىمنوحلية،والسلطانالجاهمظاهرمنمظهرألكونهم

أستمالةفىمنهمرغبةأوالبلاد)1(0ضسمعتهمواكتمال،شهرتهملذيوع

حاجتهمأوالجديد+حكمهمإلى،وحاشيتهوأسرتهالخليفةومنهمالناسامشاعر

ووظائفهاالدولةمناصبليشغلواوالإداريينالعلماءمنطبقةايجادإلى

ببغداد)2(.القوانينتطبيقفىوليخلصوا،أوامرهموليطيعواوانعلميةالروحية

وتقريبالعلماءرعايةإلىدفعتهمالتيايأسبابلنايفسركلههذاولعك

)3(.علبهموالأموالالأعطياتوإغداقوالشعراءالأدباء

تقييمالباحثأرادماإذاإلمقامهذافىإليهالإشارةتجدرماأدقعلى

الهجريبن/5،6الفرنانوهماالمرحلةلهذهالعامةوالتالافيةالفكريةألحركة

والدولة،خاصة،العراقئاريخمنالميلادياقعشروالثانىعشرالحادى

رواةمنخاليةالأخبار،مجدبةالبعضبراهاوالتي،عامةالأسلاميةالعربية

فكرة!بنشاطتتميزمرحلة!نتأنهاالقولويمكننظر،فيهرايالألار)4(وهو

ماذلكعلىدليلوأكبر.الاجتماعىالنكوصرغمالنطاقواسعكبيروثفافى

والتراجمالسبركتبخاصوبشكل،والاسلاميالعربىالترا!اكتببهتزخر

بلمنات،عنالحديثفى،بقليلبعدهاأوالمرحلةهذهفىالمؤلفةوإلطبقات

العراقفىكانواالذينوالنساءالرجالمنوالعلماءوالشيوخالطلبةمنآلاف

وديارالشامبلادمن،كافةالإسلامىالعالمأرجاءمنعليهوفدواممنأو

خراسانوبلادوالمدينةومكةوالألدلسوالمغربواليمنوالاسكن!ريةمصر

.6:صالعراقفيالعلميةالنهضةمنملامح:الزبيدى)1(

،6591بغدادالارشاد،مطبعة،السلجوقيالعصرفيالعراقئاريخ:امينحسيند.21(

223.:ص

.617،:ص،العراقفيالعلميةالنهضةمنملاهحالزبيدكط:)13

بب.:ص،المقدمة،المغربشعراءصسم،القصرخريدة:الآصبهاني)"(
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خاصةفيهااستوطنواأووغيرها،ومرووهراةونبسابورأصبهانذلكفى*ا

الئقافيةالمعرفةفىواستزادة)1(،والفضيلةللعلمطلبأبغدادالعاصمةفي

والتصنبفوالتدريسبالعلماشتغلممنمعظمهموكان.الاسلاميةوأصرلها

الأخرىالعلوممنذلكوغيروالوعظوالخطابةوالإفتاءوالروايةوالتأليف

حقولمخللففىالمؤلفاتبمئاتوالعالميةوالاسلاميةالعربيةالمكتبةورفدوا

كبيرأفيهاالتاريخيةالمعاجمنصيبوكان،والنقليةوالعقيةالروحيةإصرفةا

أ)2(.وطميز

لاوكان.مكانكلمنالأنظاريجذبرئيسيأمركزأبغدادكانتوهكذا

ويناظرهم،وفقهائهابعلمائهاليلئتيإليهاالرحاليشدأنالعلملطالببد

علىوبحصلعليهمويترأمنهمويسمع،مدارسهمفىالمجالسوصدر

للحديثالعلمىالمركزفهى)3(.والتحديثبالروايةلهالعلميةاجازائهم

)6(،والجدلوالخلافالأصولوقراءة)5(،الكريمالترآنوقراءةوالنقه)"(،

هكلمحييد.ومعروفعوادبشارد.تحقيق2،ابالنبلاء،اعلامسير:الذهبي)1(

8591،،الرسالةمؤسسةا،ط22،بو22ص:8491،عامبالعراقطبع،سرحان

البغداد!أحمدالدينشهاببنعبدالرحمنالنرجأبوالدينزينرجب،ابن1660ص:

السثةمطبعة،الفقىحامدمحمدصححه،الحنابلةطبقاتعلىالن!يل:الحنبليالدمشقي

224.22-هوا-2/24125ب5291المحملية،

تحقيق،النحاةانباهعلىالرواةإنباه:يوسفبنعلىالحسنأبوالدقجمالالففطي،12

المتدمة،-أ/0591،المصربة،الكتبدارمطبعة،القاهرة،ابراهيمالفضلابومحمد

.42!ا:

تاريخفيالزمانمرآة:قزاوض!ليبنيوسفالمظفرأبوالدينشمس،الجوزكطابنسبط3

0791الهند،الدكنآبادحيدر،العثمانيةالمعارفدانرةمجلسمطبعة،أط،الأعيان

1/5.جهـق

2/587،جعق،الزمانمرأة:الجوزىابنسبط،2/704ب،التحبير:السمعاني)1(

النبلاء،اعلامسير:الذهبي3/70،1مو2/235،092033،مالتكملة:المحنذري

2/62،68،86،بوا/435ب،الحنابلةطبقاتعلىالذيل:رجبابن%22/168،

234.23-ه125،171،235،232،

.2/39-49بالحنابلةطبقاتعلىالنيل:رجبابن1/286مالتكملة:المننرى5(

)11
2/86.بالحنابلةطبقاتعلىالذيل:رجببن

27

http://www.al-maktabeh.com



فيهاوكانغيرها)3(.اخرىومعارفوآدابها)2(،العرببةوعلوم)1(،والوعظ

طلبفيرغبةالناسأكئرأنهمأهلهاعنوعرفالعلماء)4(.منكئيرخلق

+موصوفونذلكفوقوهم.لهكتبأوأكئرهم،عليهحرصأواشدهم،الحديث

7)0(.روايتهفىالورعوشدةوادبه،الحديثأخذفىوالتثبث،الصرفةبحب

والاصلين)6(.والخلافالفقهلتدريسرئيسأمركزأفيهاالنظاميةوكانت

العلماءمنعددإلىبالاشارةهناننوهأنالمناسبمنيكونوربما

لاالمثالسبيلعلىالحتبةللكخلالبغدادبهمتفخرالذينالأعلاموالشيوخ

المعروفالبخداديالفقيهبنمحمدبنأحمدالحسنأبوومنهمالحصر،

ابوالإمامأصحابرئاسةبالعراقانتهتاليهم(1هـ/428360)تبالقدوري)7(

كتابصاحبام(هـ/463070)تالبغدأدىالخطيبأقا)رض(.حنيفة

وأبو)8(المتبحرينوالعلماءالمتقنينالحفاظمنفكانالمشهور،بغداد*اتاريخ

.1!4352/55ا!ا..)1(
.ولم..لى.م

)2(001/435
ب!ر..م

.3/701مالتكملة:المنذري)13

.!2/133و!ا/435الحناللةط!قاتعلىالنملحلا:.3071/:..)4(
...-ب!ر..لمملام

مطبعةمصر،01،طبغداد،تاريخ:البغداديئابتبنعليبناحمدبكرابو،الخطيب)5(

.1/43م،3191،السعادة

لبناق،،ببرو!،الممسننسرقدارالأدباء،معجم:بافو!عبداللهابوالدبنشهاب،الحموى)6(

.18/021بسنة()بلا

الحنفية،طبقاتفيالمضيةالجواهرمحمد:بنعبدالقالرمحمدابوالدينمحيي،الئرشي)7(

.%ا/39-49اهـ،332الهند،،الدكنآبادحيدر،العئمانيةالمعارفدائرةمطبعة،اط

وانباءالأعيانوفياتبكر:أبيبنمحمدبناحمدالدينشمسالعباسابو،خلكانابن)8(

،1-739ا719،لبنان،بيروت،الثقافةدار،عباسإحساند.تحقيقاالزمانأبناء

تاريخفيالبغداد!الخطيبد"موا)بعنوانكتابىالعمرأكرموللدكتورما/39-29،

ابيه.فليرجعالاستزادةأرادفمن،7591،دمشق،القلمدارطبع3،بغداد
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منوغيرها"الفنون"كئابصاحبام(1هـ/25118)ثعقيلبنعلىالوفاء

الجواليقيوكانببغداد)إ(.الحنابلةشيخكانالمفيدةالتصانيف

أبيبنالحسنكانحينفى)2(،اللغةفىالعربيةإمامام(هـ/54145.)ت

ام(568/172)تالبغداديالئاجرالأرموىبنالحسبنمولىصافىالحسن

الضريرالبغدادىالباقدارىصرزوقبنغالبأبىبنومحمد)3(.النحاةملك

رجالمعرفةأنتهتوإليه،المشهورينبغدادحفاظأحدام(1هـ/57597)ت

العراقمسندةالمحدئةوالدوهوالمعتمد)4إ.كانوعليهببغداد،وحفظهالحديث

عجيبة.

فىالمشهورةالتصانبفصاحبام(02هـ/7950)تالجوزىابنأما

علىالعليةبالرتبالعلومفيوالمخصوصببغدادالحنبلبةرئيسفكانفنكل

عندالوعيظةمجالسهإح!ىحضرالذيجبير)5(إبنالأندلسيالرحالةقولحد

البليغبإسلوبهالكبيرإعجابهوسجلامهـ/58184.سنةفيلبغدادزيارته

العلماء)6(.منكببرعددالجوزىأبنعلىننلمذفدوكانالعالبة.ولقاؤنه

.12/59ب،التواريخعيون:الكتبيا

.2/989-ه%.النبلاء،اعلامسير:الذهبي(

.1/592،%مقالزمانمرآةالجوزى:أبنسبط(

فيعحةاينتهترجمةوانظر:2/344-346ب،الحنابلةطبقاثعلىالذيل:رجبأبن(

بالمحدئات82()الرقم

.822ص:الرحلة(

إنظر:اينالتفاصيلمنولمزيد93ا/093-اب،الحنابلةطبئاثعلىالذيل:رجبابنا

أبراهم،عبدالقه!اجيهد.تحقيق،هالمستضيخلافةفيالمضيءالمصباحالجوزى:

بعدها.وما1ا/9ب،9791،بغداد،الأوقافمطبعة
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فىزمانهأوحدكانالبغداديالنصرانىالطبيبسعيدبنيحيىأنعلى

)1(.الحريرىمقاماتتضاهىالسئونومقاماتهوالأدبالطبمعرفة

منغيرهاقصدعنالداخلينمنالكئيريغنىقدبغداددخولأنومع

كانثالعراقفيعديدةمدنأفإنطريته،فيكانماال!الأخرىالعراقمدن

واسطمنهااليهاالعلماءجذبتكبيرولثافيفكرىنشاطمراكزالأخرىهي

)3(.بالرواياتالكريمالقرآنوقراءةالكئير)2(الحديثلسماعمركزأكانتاالتي

-%من،وغيرهالواسطيقاسمبنعلىبنالفههدةالفضلأبوالقاضىوكان

المقادسة)4(.منواحدغبرعليهوفرأاليهوشحلفيها،القراء

وباب)نيسابور(الشرفباببينالوصلحلقةكانتالتيالموصلأما

بلدانيلسانعلىجاءفتدأ.بها)5يمرلاقفمااليهاوالقاصد)دمشق(الغرب

هذا-زماننافيوأما8؟بقولهامهـ/56164.سنةعنهاإنطباعاتهسجلمجهول

أنحتى.ألسدمثمنذقطتكنلمعمارةالموصلعمرلتفقدهـ-56.سنةوهو

خارجإلىالعمارةفامتدت،موضعبهاببقولمعليها،أستولتقدالعمارة

)2(

)4(

)5(

جوادمصطفىد.المرحومئتاولوقد2ا/46ق8ب،الزمانمرآةى:الجوزابنسبط

فيفجاءتالقهلدينالناصرعهدفينبغواالذينوالشعراءالعلماهمنكبيرأعددأ

الخلناءنساء:أنجببنعليطالبأبوالدينتاج،الساعيابنإنظر:.عديدةصفحات

دارجواد،مصطفىد.تحقيقوايأماء،الحرائرمنالخلفاهالالمةجهاتالمسمى

.81-2صسنة(،مصرإبلا،المعارف

علىالذيل:رجبابن2/18مائتكملة:المنذري18/121بايأدباءمعجمالحموى:

2/62،84.بالحنابلةطبقات

235..171%2/62.الحنابلةطبقاتعلىالذيلرجب:ابن

%6212.:ق.م

اطالكنير،المعجمفيالتحبيروكتابهالسمعانيسعدأبوالأسلامتاج:ناجيمنيرة

.691،ص،7691القاهرة،وشركاهالحلبىالبابيعيسىمطبعة
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1(اؤاافقالمرمنذلكوغيروحماماتأسواقخارجهافيوصارالممور،

لهازيارتهعندشةعشريقبنحوالتاريغهذابعدالموعمدجبيوأبنووصف

فخمةحصينةضحمة!مدينة:فقالأيامأربعةبهاومكوثهامس!/58184.سن!

والحماماتالمساجدفيهكبيرربضوللبلدة...للزمنصحبتهاطالتقد

دجلةعلىأزيدأوالستنحوللعلممدارسالمدينةوفي...والأسواقوالخانات

البوسقيةالمدرسةالمئاكسبيلعلىمنها+)2(.المشرفةالقصوركأنهافتلوح

النظاهية.والمدرسة،العتيقةالأتابكيةوالمدرسةالكماليةوالمدرسة

نشاطمراكزالمظفرية)"(الحدبثودارالمهاجرية)3(الحديثداروكانت

ممنالشافعىيونسابنوكان.الحديثعلمفيخاصةكبيرودينىعلمي

أبوالموصلخطيبوكانالمهاجرية)5(.الحديثدارفيبالخلافأشتغل

وأبو)6(.عصرهوالعلماءفىالعلمملاذالطوسيأحمدبنالقهعبدالفضل

كانام(1دههـ/257)تالموصليالبغداديالبرنىالمظفربنإبراهيمأسحاق

)1(

)2(

)41

)6(

بيروت،الحياةمكتبةدارمنشورات،الآرضصورة:النصيبيالتاسمأبو،حوقلابن

.91د:ص)بلاسنة(،

12ا21-0صر،:ارحلة:

علوانبنعليأنشأهاالتيوهيا-.ها2/94بالحنابلةطبقاتعلىالنيل:رجبابن

مهاجربن

بنالقادرعبدمشيختهاتولىوممناربلصاحبكوكبورىالدينمظفربناهاالتيوهي

المظاهررشاد:المنعمجمدد.:انظر.امهـ/562166سنةالمتوفىالرهاوىالقهعبد

دار،الحضاريةالموصلموسوعة،ايهـنابكيةالأدارةعهدفيالموصلفيالحضارية

.2/021م،2991،الموصلجامعة،والنشرللطباعةالكتب

.2/125ب،الحنابلةطبقاتعلىالذبلرجب:ابن

بخزانةمحفرظةبدمشقالظاهريةالمكتبةعنمصورةمخطوطة،الإستدراك:نقطةابن

الحنابلةطبقاثعلىالذيلرجب:ابن)125(ق21()1رقمالعراقيالعلمىالمجمع

.2/133ب
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وولى،ووعظ،وسنجاربالموصلحذثفيها)1(،المشهورالمحدثالواعظ

أيضا.المهاجريةالحديثدارمشبخة

محتفظةظلتوالجوامعالمساجدعنفضلأالمراكزهذهانعلى

المغولوسيطرةالعباسيةالخلافةسقوطبعدحتىوالعلميةالدبنيةبنشاطاتها

منلهامخصصأكانمااستمرارهاعلىساعدومما،السلطةعلىالابلخانيين

الموصلكانتلذلك)2(.الماليةإحتياجاتهالنأمينعليهاموقوفةوأراضىأملاك

الشاممن)3(والشيوخالعلماءقصدهاكبيروحضاريفكرىنشاطمركز

وغيرها)4(.وبغدادوشهرزوروأصبهان

اليغداديسكينةبنالمباركبنإسماعيلالفرجأبىبيتفإناربلأما

دث،وحدثمنهمسمعبالروايةمعروفأفيهاكانام(02هـ/3066)تالاربلي

الاريليمسلمبنإبراهيمبنمحمدالدينفخرالشيخوكان)5(.قليلغير

علماءعنحدثوممنالمعروفمسندهاام(هـ/633235)ثالصوفى

بغداد)6(.

)31

)،(

)5(

16(

.هاا-.2/94!يالحنابلةطبقاتعلىالنيل:رجبابن

المغوليةالسبطرةعهدفيالموصلفيالحضاريالوأ!عجمدالله:أحمدد.الحسو،

.2/472مالحضاريةالموصلموسوعةهـ(66-736)0الايلخانبة

احياءدارالحناظ،وتنكرة23/01بوا-2/34135بالنبلاهاعلامسير:الذهبي

الحنابلةطبتاتعلىالذيل:رجبابن،4/4231مسنة()بلابيروت،العربيالتراث

.2/391ب

والرحلاتفيهاالحضاريةوالمظاهراللثافيةوالحياةالموصلحولالتفاصيلمنلمزيد

فيهاشاركالحضاريةالموصلموسوعةمن2المجلدبحوث:أنظروإليها،منهاالعلمية

الموصل.جامعةفيالأفاضلالأسانذةمنعدد

.2/701مالتكملة:المننري

22/593.بالنبلاءاعلامسير:الذهبي
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السادسالفرنفىالبصرةفيالفكربة+الحركةبالموسومالبحثويغني

،الكبيرةالعراقحواضرمنمدينةبكونهاالبصرةلتاولعنالهجصي)1(11

والمكتباتوالربطوالمساجدفيها،كالمدارسوالفكريةالعلميةالحركةومراكز

الأعلاموعلمائهاالمذكور،القرنخصواسعةفكريةبنشاطاثأضطلعتالتى

ووضعواوأدآبهاالعربيةوعلوموالفقهوالحديثالقرآنفىنبغراالذين

صاحبام(1هـ/65122)تالحربريمقدمتهمفىوكانفبها.الفبمةالمؤلفات

معهدبمئابةبالبصرةمنزلهكان.كافةالعالمأرجاءفىالمشهورة!المتامات+

ئم)2(.المعرفةرجالمنالكثيروقدخرجالأدبوعشاقالعلمطلابيقصده

بالمشهورةالأدبيةالموسوعةصاحبام(02هـ/7950)تالأصبهانىالعماد

الخامسةالمانتينوأدباءشعراءشملتالتيالعصر*وجريدةالقصر+خربدة

.)3(قرطبةغربىإلىبغدادشرقىمنللهجرةوالسادسة

والنجوموالفلكوالرياضياثكالطبالصرفةالعلوممجالفيأما

عددوراءهكان،واسعوأهتمامكبيرشأنفيهاللعراقفكانوغيرهاوالصيدلة

والمكتباثالعلمودوروالمساجدالأدويةوحوانيتالنافعةالتجاربمنكبير

منكبيرعددعنفضلأوالربطالعلماءومنازل)المستشنيات(والمارستانات

بهميفخرالذينالمشهورينوالنلاسنةالمعروفينوالأطباءالحاذقينالعلماء

فىالعلميةالنهضةمن+ملاهحكتابعلىيطلعومن.الوقتذلكفىالعراق

ذلكيئبينانيسئطبعالهجريبن")"(والخامسالرابعالترنينفىالعراق

.بوضوح

الربيعي.ساجتحلبوتناجيللسيدوهي)1(

بعدها.وما41.ص،البصرةفيالفكريةالحركة:الربيعي)2(

محمدعليهوزادنتحه،آذرنوشآنرتاشثحقيق،والألدلسالمغربشعراهقسمإنظر:)3(

يوا/صأق719،للنشرالتونسيةالدار،يحيىالحاجبنوالجيلانيالمطوىالعروسي

الزبيدى.حسينمحمدالدكتوروهو)"(
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مشاركةأيةإلىالأشارةمنخلوهالكتالاهذافىالأنئباهيلفثماأنبيد

خلالالعراقشهد!االتيالواسعةالعلميةالنهضةلالكفىالعراقيةللمرأة

.المذكورةالتاريخيةالحقبة

اذنى:-السؤاليثاروهنا

مدىوماأالعلميةالنهضةللدفيالعراقيةالمرأةموفعكانأين

لقرنينوخلالللمجتمعال!ثصملةوالمدافيةالفكريةالحركةإطارفىإسهامائها

النحدبد؟؟.وجهعلىالهجرببن6و5

وهىمثمةتاريخيةحقيقةنؤكدأنعلبناالسؤالهذاعلىالأجابةوفبل

للرجلالواسعةوال!شاركةالكبيرالأهتمامهوالنهضةتلكسماتأبرزأن

م!والحديثالقرآنوخاصةالدينيةا!علوممبدانفىسواءحدعلىوالمرأة

أنبلوالخعط،والكتابةوالشعركالنحووأدآبهاالعربيةوعلوموالوعظالفقه

الحقبةفىالعلمةالأهتماماثمجملبينالأولويةإحلتهلالنبويالحديث

ومعاملاتهمحياتهمأحكاموئنظيمالناسحباةفىصلةمنلهلماالمذكورة

الآرآنجانبإلى،الإسلاميةالشريعةمصمادرمنأساسيأمصدرأكونه،اليومية

مسلمكلعلىالمروضةالواجباتأولمنبعدبهماالأهتماموإن.الكريم

فإن)2(،صناعةأشرفوصناعئهعلم،أج!يعدالحديثعلمولأن)1(.ومسلمة

)3(.الإسلامرجالأعظمومنشأنأ،العلماءأكبرمنيعدونكانوافيهالمحدثين

35311.مالاسلاميةالحضارة:متزآدم)1(

موفقد.وتحقيقدراسة،المشيخة:ابراهيمبنمحمدأبوعبدالملهالدينبدر،جماعةابن)2(

،بيروتا،ط،الأسلاميالغربدارالقادر،عبدبنعبداللهبن

منالمستفاد:الحسينيعبداللهبنايبكبنأحمد،الدمياطيا/81اهـ/8891،م804لبنان

دار)برنستن(،دىنهلفرحأبوقيصرد.لهوتلمعليهوعلقحققهبغداد،تاريخذيل

.ا:صسنة()بلا،لبنان،بيروت،العلميةالكتب

1/355.م،الإسلاميةالحضارة:متزأدم)3(
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الاسلاميةالرسالةمنذمتواصلأبهماالاهتماميظلأنغرابةفلالذا

والكبيرالمتميزالاهتمامهوهناالأنتباهيلفتمالكن،المتأخرةالعصوروحتى

الصرفة،والعلومالعقليةبالعلومالإهئمامضآلةإلىقياسأالحقبةتلكفي!ا

جهةمنبالمرأةبتعلقوفيماجهة،منالسابفة،الحقبفيعليهكانتوما

العراففىوالفقهاءوالرواةالمحدثينكئرةهوذلكعلىدليلوأكبر.أخرى

هذاسببأنالباحثينبعضويرىوواسط.والموضلبغدادفىوخاصة

هىبغدادوعاصمتهالعباسيةالخلافةمركزكونهالعراقفىسيماالاهتمام

الفكريعانيهاكانالتيالتأزمحالةمعمتسقأجاء،والمسلمينالعربوحدةرمز

مما.المحافظةالتقليديةالروحسيادةمنعام،بشكلالوقتذلكفيالعربي

منالرعوبة،الجذورذاثالأجنبيةالأفوامغلبةإلىالتاريخيةجذورهفىيعود

منذالسياسيةالسلطةمقاليدعلى،بعدهممنالايلخانيينثموسلجوقدين،بويهيين

.ام)1(هـ/73القرنأواسطوحئىامهـ/45القرنأواسط

يمئلوأدآبهاالعربيةوعلومالدينيةالعلومعلىوالتركيزالإهئمامفإنلذا

الأجنبيةالسيطرةجراءواجهتهاالتىالتحدياتعلىالعراقيةالمدنفعلرد

أجلمن،أ)2الإسلامىالعربيوإنتماءهاوالدينيةالئفافبةهويئهابذلكلئؤكد

الأمرهذأصحوإن.الفكريةمنابعهاوتأصلالاسلاميةالدينيةالقيمعلىالحفاظ

هىتعرضتاالتىالشامبلادعلىكذلكيصحأنالطبيعىفمنالعراقعلى

الحقبةوفىعليهاالأفرنجوسيطرة،الصليبيةبالحروببسمىماالىالأخرى

ذائها.

موسوعة،الأيلخانيةالمغوليةالسيطرةعهدفيالموصلفيالحضاريالواقعالحسو:)1(

.2/2462-47م،الحضاريةالموصل

)2(
2-2/46247م:.نم
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النشىءتربيةفىومسؤوليئهاالأسرةفىالأساسالركن-المرأةإن

علوممنتتلقاهوماوتقاليد،وعاداتقيممنتحملهماعلىوئستلدكبيرةالجديد

.الخالدةالأنساسيةورسالهالاسلاهيالدينومبادىءشممجمومعارفوأدآب

أمرأيكون،العربيةلغتهابأدآبوالتأدبالإسلاميةالعلومئ!علمفإنهناومن

السماء،رسالةيحملبأنجديرمتماسكقويممجتمعلبناءونافعأضروريأ

الأولىالنواةهيالعانلةفىوالمرأة.الناسببنالساميةمبادئهاوينشر

وإستقامته.المجتمعصلاحوإستقامنها،صلاحهاوفى،للمجتمع
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القرنينخلالللمرأةالعلميةالجهود

الهجريينوالسادسالخامس

ال!هـنينخلالالعراقفىالعلميةالمرأةإهتماسات-تقدمما-وفقإنحصرث

والفقه،،والحديث،القرآن:الآتيةألمجالاتفيالهجريينوالسادسا!امس

الخط،وفنوالكتابةوالشعروالنحوكالغةالعرلية،وعلوم،والعبادة،والوعظ

:-بأتيوكما

الكريمالقرآنا-

عبدالقهبنمحمدالكريمنبيهعلىامنزلاالفهكلامهوالكريمالقرآن

حفظوهالصحابةأنالأ.الأمةبإتفاقمتواتروهوالمصحفدفتىبين)ص(

علىوإشتهرثعنهنقلتبقرءآتعليهوقرأوهعنهودونوه)ص(الرسولعن

بأدائها،أيضأنقلهاتوائرمعينةطرقلحمبعمنهـاإستقرتأنإلىمخئلفةطرق

هذهوصارت.الخفيرالج!منبا-وايئها،إلئمتهرمنإلىبالانش!ابواختصت

مخصوصة،وصناعةللقراءةأصولأ،فالعشرةالئمانى،ثم،السبعالترءات

جيل)1(.بعدجيلفىوالمغرببالمشرفالناسئتاقلهبذاتهمنفردأوعلمأ

الرغموعلى.مبكروفتمنذكبيرةكانتوحفظابالقرانالمراةوعناية

سيرفىأخبارمنوردمافإن،المجالهذافيالواردةالمعلوماتقلةمن

الرئيسالمصدرلكونه،بالقرانالمرأةعنايةيؤكد،الحقبةهذهنساءمنالكئير

والوعظوالفقهالحديثعلوملدراسةخلالهامنإنطنقتالتيالدينيةثقافنهافي

وديوانالعبربكتابالمسمىالثاريخالخضرى:محمدبنالرحمنعبد،خلدونأبن)1(

اكبر،السلطانذويمنعاصرهمومنوالبربروالعجمالعربايامفيوالخبرالمبتدا

1/365م،،9791بيروت،والنشرللطباعةجمالمؤسسة
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حفظعلىتسئتدكانتالعنايةللالكالأولىالبدايةوإنادآبها.5العربيةواللغة

منعلىالأشراففىدورهـاأداءتستطيعكيدقبقةمعرفةومعرفتهالقرآن

عليهاختمتقدكانتالرحمنعبدابيابنةهاجرالواعظةفهذهبعدها.بقرأه

كانتفقدالمباركأبنةالعلماءخاصةالواعظةأما.النساء)1(منجماعةالقرآن

)2(التلاوةكثدرةوجدعزالقهلكداب!فظه

المجال!ذافئأخبارهنعلىوقفتالعئهىالنساءبعضهناكذلكومع

:-ياتىكماوهز،أبمهـ/51الننرنمنكلتاهماأمرأتانعددهنوكار

بنالبافيعبدبفأحمدبتمحعكدبكر%بىأبنةكريمةالكرمست\.

،الخاحنمبة)3(

فيتاريخهمسندأخبرأص!ئمبالاقرىء.حافظشيخأبةحافظةشيخة

سعدالحسنأبىأبنةمنهالدمعت.ام!./2هـ)4!694سنةمنالآخرةجمأدى

أبيها.بواسطة)5(الضير

)4(

)ءا

2(.)0ألرقمالواعظاتفيترجمتهابضر

)4(.ائرتمالواعظاتفيترجمتهاإنظر

مخطوطة،البغداديةالهلحشيخ!عحمدةبنأحمدثثاهرأبي،السلفيفي:ترجمتهاأنظر

ب(.3274/قإم)916،برغالعراقيالعلميبالمجمعمحفوظة*صورة

ب(.)3274/قمالسابقالمصدر:السلفي

سع!الحسنابيالفاضلالأجلالشيخأبنةفاطمةالكريمعبدأمالصالحةالشيخةهي

نجابنالحسنأبيزوجة،البكلنسيالم"ندلسيالأنصارىسهلبنمحصدبنالخير

العلماءمنكبيرعددعلىنسمعتصغيرةوهيالسماعفيابوهابهابكر.الواعظ

ثمشقفيبالكثبروحدنتشأنهاونفدمسنهاعلاثم،وغرهموالأصبهانببنانبغدالببن

.ام2هـ/5630.سنةوتوفيتام1281522مولدهاسنة.جماعةمنهاوسمعةوالقاهر

-النبلاء،أعلاموسيم4/314بالعبر:الذهبيا-2/2160مالحكملة،االمنذرى:إنظر:
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)1(.الحسينيةالطاووسيةجعفربنموسىبنعليأبنةفاطمة2.

وهى.سنواتالتسعدونوعمرهاالكريمالقرآنحفظث.كاتبةحافظة

.ام/571هـ)2(464سنةالمتوفىوالدهاعنتروى

الحديث2-

الكلامقليلهنبهيئحئاماعلىأيضأويطلقالتديمضداللغةفىوهو

+)3(.صادقينكانواإنمللهبحديثافليأتوا:تعالىفال.وكثيره

وصفائهوتمريراتهوأدعاله)ص(محمدالنبيالوالهرالإصطلاحوفي

النبىأمامقولأيقولأوفعلأأحدأيفعلأنالتقريرومعنى)4(.والخلقيةالخلقية

هذافسكوته،عليهفيسكتيبلغهولكنأمامهيكونلاأوعليهينكرهولا)ص(

)5(.الشرعيةصفةبهيكشمبلهتقرير

وهى،ومنسوخهناسخهفىينظرمامنهاومدلوعةكئيرةالحديثوعلوم

وهىالأسانددفيلنظرماومنها)6(.خلدونأبنقولحدعلىوأصعبهاأهمها

وغريبهوصحيحهالحديثعلومفىالناسألفوقد.الحديثرواةسلسلة

بينالمشهورةالحديثكتبأمهاتأنإلا.وذاكهذاوغيرومؤتلفه،ومختلفه،

فيالذهبشذراتةالحيعبدالفرجأبو:الحنبليالععادابن412-413و2/493اب

4/347.ب9791،لبنان،بيروت،الصميرةدار2،ط،ذهبمنأخبار

4/86.بالنساء،اعلام:كحالةفي:ترجمتهاانظر)1(

)2(.

لا.م.

دك(.)4الآية:الطورسو-رة)3(

)بلا،مصر،العربيالكتابدارمطابع،المحدثيناعلاممحمد:بنمحمدد..شهبةابو)4(

.ه:صسنة(،

)5(
.ن"م

1/368.مالتاريخ:خلدونأبن)16
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ومسندأنس،بنمالكوموطأ،مسلموصحيحالبخارى،صحيحهي:المسلمين

)1(.السجستانيداودوأبىوالنسانى،الترمذيمنكلوسنن،حنبلبنأحمد

فىوالبصبرةالمعرفةطريقكونهعنفضلأبالحديثالمرأةأهتمام

والأحسان،والبروالصلاحوالديانةالعبادةطريقأيضآفهوالدنيا،الحياةأحكام

من11:يحيىبنشيبانقال.الجنةبنعيموالفوزالآخرةالحياةطريقئممنوهو

*)2(.الجنةطريقسلكفقد،الحديثطريقيسلك

الحفظ،فىعاليةقدرةمنالمرأةبهتميزتومابالحدبثعنايتهاأنعلى

كبيرتقديرموضعجعلهاوروايتهسماعهفىشديدوحرص،علميةودقة

المرأةلازمثصناثوهىعصرها.علماءبينمتميزةولثةواسعوإهتمام

هـ(،748)تالذهبىأنهذاعلىوال!ليل.الإسلاميةالعصورطوالالمحدثة

منعلمتوما"المحدئاتعنقالولكنهالمحدئبن،منالآفأربعةأتهم

تركوها)3(+.منولاأتهمتمنالنساء

بالحديثالئامةوعنايتهاالحثيئةخطاهاتواصلالصرأةأخذثوهكذا

أخاهاددافسوراحتالأخرىالعلوممنغيرهاعلىطغتحتىالشريف

وشذواوالطلبةا!علماءفنصدهابرواينه.وننفردلأسماعه،وننصدرالرجل

ويستجبزواعلصهامنلينهلواالإسلاميةالأمصارمخللفمنإليهاالرحال

المعاصرين.بزملائهاأسوةمروياتها

منوعلىأالحديثتسمعالمراهاكانتكيفهوهنايثارالذىوالسؤال

11ومتى3وأين؟تسمعوماذا3تسمع

)100-368137
م.لا.ما/.

28/331.بالنب!ء،اعلامسبر:الذهبي)12

ا،ط،لالربنقدفيالإعتدالميزانأحمد:بنمحمدعبدالقهأبوالدينشم!مر،الذهبى)3(

3/593.باهـ،325،مصر،السعادةمطبعة
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رأىإلىالأسارةالضروريم!نرىالسوالهذاعلىالإجابةوقبل

العلمأولا.أن:يقولونإذ؟والحديثالمعارفعلىالحصولكيفيةفيالعلماء

مراحلهفىالتعليموكانالنشر)1(11.ثمالعملثمالحفظئمالإستماعثمالإنصاث،

كانتالكلئابةموادلأنوذلكوالحفظال!اكرةإلىالأساسيسشثبالدرجةالأولى

الثمن.غالية

يررايتهعديدةطرقهناككانثالعشايخعلىوتلقيهللحديثوبالنسبة

،والإجازة،والقراءة،السماعصور)2(:ل!مانىفيوهيالعلماءبينمعروفة

.والوجادة،والوصية،وإلأعلام،والكتابة:ائمناولةو

هو:المجالهذافىبهمناوالذي

فيجميعهاالصوربهذهتأخذالبحثهوضوعسدةخلالالمرأةكانتهل

بهذدتأخذأمبعضها؟أمبه؟المتصلةالعلوممقغيرهوحتى،الحديثلداول

هاأوغيرالصور

الآتية:الأمورنقروأنعليناالسؤالهذاعنىالإجابةوفبل

حدعلىوالمرأةالرجلغندمعتمذةكانثوغيرهاالصورهذهأنصحيحأ.

عند3والاجازوانحديثالسماعحسورلكنالعلع!،تحصبلفىسواء

المعروفة.الأخرىالتحملصوربيناكبرالنصيبئأخذكانثاكيهما

2/8،3.مالحضاريةالموصلموسوعةعننتلأ1ا/18ب،البيانجامع:البرعبدأبن)1(

وتفييدالروايةأصولمعرفةإيىالالماع:موسىبنعياضالفضلأبو،اليحصبي121

-9وه88و9671-ص7591ألقاهرد،،اتالتردار،صالرالنصلدأحمدتحقيقأالسماع

ناجيد.تحتيق.المشيخة:ا!أنجببنمحمدالدينصائن،النعال1،ا-517)و99

!!23--الدقثمة،1675،اقيالعرالعلميالمجمعمطبعةعوادابشارد.ومعروف

24.
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هذهبينالأولوية(الحديثسماعضكالبأبه)يرادالسماعأخذذلكومع

الصور.

الشريفبالحديثالإهتمامطغيانكاقالعلميةالمرأةإهنماماتتعددمع

الواردةالألفاظبدلألةالأخرىالعلوممنلغيرهقياسأكبيرأ،وتسميعأ،سماعأ

الرغمعلىللنساء،الموضوعيالتقسيمفيمقياسآالأمرهذاأخذوقدفيه.

الروايةوهناكالمحدئة،فهناك.الصورتلكطبيعةفىالكبيرالتشابهمن

لكلولكن.للاخرينبتسميعهوأجيزتالحديثسمعتوكلتاهما.للحديث

.الناسبينبهاولثئهرتغرفتخاصةحالةمنهنواحدة

وإنمافقط،للحديثالراويةأوالمحدئةبالمرأةلدحصرلمالصورهذهإن

وسانللكونهاالعابدةوحتىوالأديبةوالواعظةالفقيهةالمرأةبهاأخذت

هىمصادرهاوإنبه،لينتفعواالناسبينونشرهودراستهالعلملتحصيل

المحدثةلدكافةرنيسةمنابعهىكما،الدينيةل!ثافتهنالرئيسةالمنابع

أغلبفيالمرأةكانتأخرىجهةومنجهة،منهذا.والحافظةوالراوية

تسمعأنهاأ!طواحد.آنفىبعضهاأوجميعهاالصوربهذهتأخذالأحيان

أووتجيز،وترويتحدثأو،وترويوتحدثتسمعأو،تسمعبماوتحدث

وتعظتسمعأوعليها،ويقرأتسمعأوعنها،ويكتبمنهاوشممعتحدث

وقد.وذاكهذاغيرأوعنها،ويحدثتحدثأووئكتب،تسمعأوالنساء،

فقط.وعليهامنهابالسماعتكتفي

فيإليهاالمشارالصوربجميعتأخذلمالمذكورةالمدةخلالالمرأةانمع

المعلوماثقلةرغمغيرها،أخرىوبصورببعضهاأخذتلكنهاأعلاه

الدؤوبوجهدهاالمرأةحرصيؤكدذلكإن.المجالهذافىالواردة

.ونشرهودراستهالعلمتحصيلسبيلفىالمتواصلوسعيها
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عصرهاشيوخأكابرمنالسماععلىالمرأةدأبث)1(:للسماعوبالنسبة

ميدانفىراسعةوبصيرةدقبقةمعرفةلهمكانتممنوغيرهمالعراقيينمن

قدفهي.منهمتسمعكاذتمنعددفىالأمرأختلفوقد.العلميووصصهم

مناكثرأوأربعةأوثلائةأوشيخانيكونوفدواحد.شبخعنوتحدث!ع

معينةجماعةمنتسمعوقد)2(.شيوخعائمرةإلىالعدديصلجث!دك

الشيء.المعرفةمنالإستزادةيبدوكماذلكفيوغايتها.بعضهمعنوخدث

العلملنشرنؤهلهاالتيالعلميةالمرتبةبلوغهاعندعنهايسمعفيمنيقاللمجنه

والعلماءالشيوخأسماءفىاعدادمنوردمايمثللاذلكومع.الناسوإفادة

سماعأوالطلبةالحفاظمنعلبهاللكمذواأوالمرأةعنهمئنحدثالذين

هناكوإنما،المجالهذافىالعلميلجهدهاالكلىالعددبمثللاونحديثأ)3(،

مثل،عليهمتدلعديدةالفاظوردتوقدكئرة.وهمغيرهمآخررن

وخلق..وخلق..وطاننة..وجماعة..وغيرهم.وغيرهما...:"وغيرهفولهم

فىنجمهاتألقالتىوحدهاالأبريشهدةأنبل"،الطلبةوبعض..وعدةكثبر..

وحدثعنهاسمعمنعددبلغامهـ/62القرنفىوأسماعهالحديث!مماع

منبعضسعىولتل!نساء.)6()"(بينهمكانشخصأ3!وأخبروروى

ويكون.الحديثسماعبهويرادواقواها،رارفعهاالتحملصورأعلىيمئكالسماج)11

السامع:يقولنلكوفيمكتوبشيهمنبالقراءةأوالشيخحفظمنتحديثأاوإملاه

بعدمنالسماعويعد69،صا!ماع،:اللحصبي:إنظروانبانا.واخبرناخدلدا،

مطبعة،الإسلاميالمشرقومدارسالنظامياتعلماءهمعروفناجي.الخامسة

.442ص،67391بغداد،الاهـشاد

.2جه/70،الذهبشدنرات:الحنبليالعمادأبن)12

.2جه/70،الذهبشذراث:الحنبليالعمادابن)3(

)77-83(.الرتمالمحدثاتفيترأجصهنإظر)"ا
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ألفهالذيكتابهفىسبرتهاوئرجمةعنهاسماعاتهتسجيلإلىالمرأةعنسمع

معروفةعلميةبيوتاتإلىالأحيانمنكئيرفيلتتميالئيالمرأةولأن

أووالمشيخةبالئصوفأو،والروايةبالعلمأو،والروايةبالحديثومشهورة

أفرادمنالسماععادةتبدأفإنهاأفرادها،معظمويحدثيسمعذلك،غير

هذهوالحالةوهىعنه.وتحدثمنهتسمعأبيها.منالأساسوبالدرجةأسرتها

معهولحضر)2(،الآخرلنمنثسمعوبإفادئه)1(الصغرهنذعنهالسماعئبدأ

لماوهيصعبةموضوعاتهابعضكئبأتسمعأنهاحئى،العلميةالسماعمجالس

بإفادةوالعلماءالشبوخمنسماعهايكونوقدعمرها.منالعاشرةدونتزل

أو!الأبوفاةبعدالجدأو،الأختأبنأوالعميكونكأنأيضأاكاربهاأحد

سوبة.ونشرهالعلمئحصيلفيبيدهايأخذحيثزواجها)3(،بعدالزوج

وهىالبنثمنهتسمعالذيالشبخلأنغالبأومهمأنافعأيكونبالافادةوالسماع

وقد.الواسعةوشهرتهالفكريوعطائهالعلمىمجدهفمةفىهويكونصغيرة

منبالأبناءالعنايةفىمعلوموجهدكبيردورالأبوخاصةللأسرةكان

العلمعلىالمسشدةالصحبحةالعلمبةالترببةوتربيتهموالبناتالأولاد

منلهكان(المعروفالبغدادى)المؤرخالجوزىابنانحتى،والفضيلة

)2(

)3(

ناجيمفيدأ.اصبحوأفاد:.الشيوخعنالحديثالناسيفيدمنعلىتطلق:الافادة

923.ص،النظامياتعلماه:معروف

)البنينمنأولادهمإحضارفيالمسلمينعندالرفيعةالتقاليدمنوهوالحضور:

4:42صالنظامياتعلماء:معروفناجي.الطفولةمنذالحدبثوتسميعهم(والبنات

الذهب،شذرات:الحنبليالعمادابن2/363مالتكملةالنذرى::المثالسبيذعلىوانظر

لاحقأ.المحدثاتوتراجم57/2به

.25/"78-المشإخة:!رهاعةافي
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خلالمن)1(.غيرهمنالعلموطلبنمنه،الحديثسمعنكلهن!ناتستالأبناء

.الشيوخعلىوالسماعوالحضورالعلميةللمجالسمصاحبتهن

أيضأأقربائهامنسماعهادونيحوللابالإفادةالبنتسماعأنعلى

،الكبيرةالإجتماعيةومنزلتهمالعلميةبمكانتهممعروفونوفقهاء،علماءوهم

بصحبتهمأو،الأبجهةمنأو،الأمجهةمنسواءالجدأو،العميكونكأن

للسماعزوجهاأوسنه،غلوبعدأباهائصاحبكأق.الآخرينمنالسماعفى

رعايتها.تولىالذىمولاهامعتسمعأو،والدهمن

بناتأو،الواحدةالعائلةفىالأخواثأنالجانبهذافىالملاحظأنبيد

معروفينمحددينشيوخعنفنويحثضكالبأيسمعنالقرابةمنسواهاماأوالعم

نجمتألؤ،وقدفبه.باعهموطولالعلميبتخصصهملهمومشهودعصرهمفي

النصببلهاوكانالمرأةعليهمتئلمذتمصنبغدادفىالعصرشيوخمنعدد

الزينبيطرادالحصر)2(.لاالمثالسبليعلىمنهم.بعلمهمالإنتفاعفىالأوفى

.الأنصاريالباقيعبدبنومحمدالنعالى،طلحةبنمحمدبنوالحسين

الشيخةلتكونتؤ!مهاالتىوالمنزلةالعلميةالمكانةالمرأةبلغتهاوإذا

بالسماعغالبأأولادهايبدأوالففيهة،،والعالمة،المسندةوالفحدئة،الصالحة

وأبن،العمكأبنالأفارببقيةمنهـايسمعكمابعد،فيماعنهايحدثوائم،من!

وبأنفسهمصغارأ،كانواإذاآبانهمبافادةوغيرهممنهاوبسمعوغيرهما.الأخ

العلم.طلبةمنابيهاالوافدينمنأومدينتهامنكانواوسواءكبارأ.كانواإذا

العصرمشايخعلىيقتصرلمعليهاسمعمنأوهىسماعهاأنعلى

اللائىالنساءمنعددوهناكأيضأ.النساءمنتسمعإنمافتط،الرجالمن

26-27.:ص،المضيةالجواهر:القرشى11(

سيرف!ذكرهموردالذينوالعلماءالشيوختراجملاحقأأنظرالتناصيلمنلمزيد)2(

المحدثاث.
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الكئبروروتالكئيرسمعتالعموموعلى.المدةهذهفىشبخاتهنعلىسكمذن

أشياءفيبالروايةالأحيانبعضفىوإنفردتحياثها،منيومآخرحتىأيضأ

روىأوحدث،منآخرهىكانثأخرىأحيانوفيشيوخها.بعضعنمهمة

الغفيرالجمبعلمهاوتفعثإنتفعثذلككلفىوالمرأة.عنهمبالسماعالدنيافى

ومنهاالكئبمنهاأصيلةعلميةمصادرعلىمعتمدأذلكوكان،الناسمن

أهميةذاتوكلهاوالأمالى)1(،والمجالسالمفردةوالأحاديثوالفواندالأجزاء

أووالسنةبالشهرتلكسماعاتهافأرخثبعضهاتوثيقعلىحرصتكبيرة

العلمية.وأماننهادقتهاتؤكدبذلكوهيوحدهابالعمنة

ومعمنها.يسمعولاالمرأةعلىيقرأكانمنفهناك)2(،القراءةفىأما

عنهاالقراءةأنيؤكدحديئهالكن.القراءةبنوعأحيانآتسعفنالاالمصادرأن

المباركةالأهلستأنذلكعلىوالدليلغالبأ.الشريفالحديثتشاولكانت

منبسلسلةمسندبحديثالسلفيأخبرتقدكانتالشهرزورىالملكعبدأبنة

الذكطالأمرام1هـ)3(/79430سنةالآخررببعشهرفيعليهاقرأهالرواة

عنيقالذلكوص!.توثيقهفىوأمانتهاالخبرايرادفىالعلميةدقتهاإلىيشير

)1(

12(

)3(

.للمرأةالعلميةإنظرمصالرالللافة

السماعدونجعلهامنومنهم.صاحبهيخونقدالحنظلأنأحيانأالسماععلىتقدموقد

أوالتارىءأنتكنتسواءالشيخعلىالقراءةوتكونفيها(.)حدل!اإطلاقواوقنوا

واعليهئقرأمايحفظالشيخكانأوحفظ،منأوكتابفيقرأتاوتسمعوانتشيهرك

علىقرأتقال:بنفسهيقرأالطلبكانفإذاصحيحةروايةانهاخلاف.ولااصلهيمسك

كذلكوانا،يسمعوهوالشيخعلىقرىء:قاليقرأض!يرهكانواق.يسمعوهوالشيخ

الشيخمنسمعتاوعليهشراءة(خبرنأاو،عليهقراءةالشيخحدلما:بقولأوأسعكع.

،ألمقدمة،البغدا"يةأ)مشيخة:النعال7،.صا!ماع،:اليحصبي:أنظر.عليهقراءة

23.صر

)56(.إلرقمترجمتهالاحقأإنظرو12(4ا36/قم)خ!البغداديةالمشيخة
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حفصةعلىامهـ/658211سنةالمقرىءعلىبنمحمدمنصورأبىقراءة

)1(.البغداديةملاعبأبنة

المرأةعندوالقراءة.سنينالحديثعليهاقرىءفقدالأبرىشهدةأما

نقرأشبخوهناك.معهموهيالطلبةيحضرهعلميمجلسفىعادةننمكانت

الحالةهذهمظفيالمقووءالشىءيكونوقد.تسمعحاضرةوهيعليه

فئيقرأأنأوأم.هـ)2(/6!094سنةأخبارفىوردكمامسندةأحاديث

لسمعون-،.-آيهحطفالم!تئتصدرشيخهلكونهحانف!م!ماالمرأةعلىالمجلدلى

ما126ههـ/)3(أ"سمنةأخبارفيوردكما.بكتابعادةالمقروءالشىءو!حدد

.أم4/52هـ)4(هـ6اوسنة

وغابةمعينأ.كتابأعليهاليقرأمباشرةالمرأةإلىالعلمطا)بيأتىوقد

سماعاتها.صحةفيالواسعةوشهرتهاالثلميةبدقتهالالئههونعتقدكماذلك

العلمطالبوأرادلئميوخها،علىسمعتهقدالكئابهذايكونانالمحتملومن

له)5(.بروايتهإجازتهاإسئحصمالوربماعليهاقراءئهضبط

51يقرمنفجاءبهأخبرلثمسندأخبرأأوواحدأحديئأالقرأءةتشئمكوقد

للقراءةدارهافيالمحدثةيقصدمنهناككانذلكومع.نفسهوللغرضعلي!ا

لاالآخرالبعضوكانغير)6(.لاحديئينالقراءةللكحجمكانوإنعليها

)33(.الرقمترجمتهالاحقأوانظر22ا/4ب،النساهأعلام:كحالة(

لاحقأ.الطراحيحيى(بنةنعمةالكتبةستأخبارإنظر(

محمدوتحتيقتقديم،المشيخة:عليبنالرحمنعبدالفرحابوالدينجمالالجوزى،أبن(

النساء،اعلام:كحالة-:.2-568ص7791،للتوزيعالتونسيةالشركة،محفوظ

4/67ب

)61(.الرقملاحتأ)61(الرق!الكتبةستأخبارفي(

لاحقأ.)96(الرقمانسيرجانيعليأبيأبنةسعدىأخبارإنظر(

!حذأ.)59(الرقمالدليجاني،العباسأبيأبنةالصباحضوهأخبارإنظرا

47

http://www.al-maktabeh.com



مشابخه!!تبعدفيمايؤلفهالذىكئابهفيلهايترجمإنماصكليهابلتراءةيكتفى

شبخئهالمرأةومن!لهموإحترامهبشيوخه4ئفتبذلكليؤكدعليهم-الذين

إهتمامه.موضعوكانتقرأءةعليهاتتلمذالتي

وأصولالحديثتحملطر!فئالعنميةأهميئهافلها)1(الإجازةأما

أوبالحديثالشيوخلهايجينأنفاماإتجاهي!.أتخذتوقد.المرأةعندالرواية

أوأربعةأوئلالةأوإلحينأوواحدشيخمنتكونقدهناوالإجازةالروإية.

وأجاز3ا!لنة:-الألفاظنج!لالةبأسمائهميصزحلموإن.ذلكمنأكثرأوخمص!ة

(11.!صا..)وغير..وغيرهم..سواهموجماعة.لها.

كذلكتشملإنما،بغداثفىبنده!شيوخعلىتقتصرلاهناوالإجازة

الشيخةأخبارفيوردكماالآخرئ.الإسلاهيةالأمصارفىآخرينشيوخأ

البغداديينمتىالعلماءلهاأجاؤالتر!الكريمعبدمنصورأبىأبخةصفيةالمحدثة

)3(.اسأنيدنالخرو

بالمجيز"والعالمبالمستجيز،الطائبفيسمىالعلماءاحدالطال!يستجيزانهي:الإجازة)1(

بها.وإجازتهالشيخعلىالطالبمقرؤاتفيهايكتبوكان.بالإجازةتلكالحالةوت!عممى

ممنعلمأالمجيزيكونأنفي!اوشرطوا.بخطهمكتوبةأومشافهةإماالإجازة!تكون

اضربعلىوهي.العلماهلومنوروايتهدينهفي!لدةبنلكفأمعرويجيزه

.-"ا:النعال88،1-15صا!ماع،:اليحصبيإنضهـ:.الحديثكتبفيفصك

.22-34ص،المقدمة،البغدادية

صإجالمحفالمختصر:الذهبي35،93/وم.644و2/952م،التكملة:ىالمنذر)2(

.04،صا

لاحقأ)87(الرقمترحمئهاوانظر22111/م:..)3(
!/لىم
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منأوبلادهافىسواءوالروايةعنهابالحديثا)1(الآخرينتجيزهىأو

تثسمالحالةهذهوفيعنهامكتوبةئكوقفدهناوالإجازةعليها.وافدأيأتى

شوالإجازةنحووالسنةبالشهرمؤرخةتكونبحبثوالأمانةبالدقةالإجازة

الآخروثبيعام/213هـ)3(61هسنةولئمعبانأم1/12هـ)2(806سنة

فقد.بي!دهالمجيزيأخذهاأنبالضرورةفليسذلكومع.ام/222هـ)"(961سنة

.الإجازةلطالبوترسلهاالمحدثةئكتبها

تكونأنيحصلوقدواحدةمرةتكونأنتشترصلاالاجازةأنويبدو

أمةمنكللهكتبتالذيالمنذرىمعحصلكماواحدولشيخمرةمنكئر

ابنأحمدأبنةولبابةالجبار)6(عبدأبنةوصفبةالأبنوسي)5(،أحمدابنةانقه

بإجازاتحظيالمنذرىانوالظاهر.مرةغيربغدادمنإجازةالثلاجي)7(

أيضأ.بإجازةالدبيئى)9(أبنحظيكماببغداد)8(.المحدئاتمنعدد

الحنابلة،طبقاتعلىالذيل:رجبابن،2/948هبالنبلاء،أعلامسير:الذهبى)1(

لاحقأالواعظاتوانظر%2/236-245.

4.32و2082/م،التكملة:ىالمنذ))2(

)3(00/3552
مد..م

)4(00/3312
م.لا.م

.3/923مالتكملة:اصمنذرى)5(

052لم003)6(

/ملا..م

)7(00/3231
ملا..م

.513و352و923و00/4353/991)18 مولممالا..م

.54صا،اليهانمحتاجالمختصر:الذهبي)91
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المرأةعنبالأخبارتكونفقد،والروايةبالسمايمتكنلمإذاةوالاجاز

يصلبحبثالأشخاصمنلعدداوواحدلشخصعادةتكونكماأيضأ.

ستة)1(.إلىعددهم

كانالأبرىشهدةأنيفيدأخبارمنوردمافأنالإجازةمنحطريقةأما

لمجدالأعليهاسمعلمنبكتابتهامخولةتكنولمالاجازةلهاتكتبجاريةعندها

سنئلتماصحةعلىشهدةتطمننولكىيريدها.لمنالإستجازةشهدةسؤال

بخطهمامكتوبأئعليقأالكئابةجاريئهاإستكمالعقبئكتبكانثفانهاعنه

سماعائه)2(.بجودةوإعجابهاالإجازةكئالبسماعاتأهميةفيهتوضح

الكئيروئنسخالكثيرتكتبكانتالمرأةأنمنالرغمفعلى)3(الكتابةوأما

يؤكدعنهاكف!امنفإن،شكلهوجمالالخطبجودةإشتهرتمنومنهنييدها

المجالهذافيوردمنوأبوزبها.اإنتنعوالتىوالأخبرالأحاديثأهمية

ائاريخكتابهفىلهاوئرجمالبجلىستيتةعنكتبائذيالبغداديالخطيب

العطارأبنةعائكةعنكتبالذيالنجارأبنالدبنومحبا)4(.بغدادا

)5(.الهمدانى

.---..----.--.----

لاحقأ.1()94الرقمفيالبيطارأبنةياسمينترجمةانظر11(

الألدلس!أهلرجالتاريخفيالملتس!بغية:عميرةبناحمدبنيحيىبناحمد،الضبي)2(

921-222.ص،0791،القاهرة،العربسجلمطابع،العربيالكانبدار

مناوبحضرتهحديثهمنشيئألهيكتبأنالشيخالطالبيسالأنوهي:الكتابة)3(

ابيل!(ولككتبتما"اجزتكبمقرونةاو،الإجازةمنمجردةإماالكتابةوتكون.أخر

فلان،حددثاأو،فلاناليكتببها:الروايةفييقولانوطريقتهاذلكنحوأو

.ء"ا:النعال83-87،صا!ماع:اليحصبيأنظر:كتابةأومكلالبةفلاناخبرني

.2صر،4المفدمة،

.41/464مبغداد،تاريخ)4(

.6/1156ببالوفياثالوافي:الصفدي)15

05
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عنهايكتبفقد.الحقبةتلكفيالمرأةعنيهـطبكانمنثدويختلف

ئلائةأو)1(،الحاجببنوعمرالبغدادى،الخطيبمثلطواحدشخص

)2(.أشخاص

هذاوفيبم.صثأ)3الهحتثدسيئالأخئينعنيكئبكانمنب!ضمأنعلى

كانتبماللمجتمعوالمثافيةالفكريةالحركةخدمةفىالعلميةالبيوثلدورشأكبد

عنيكئبكانماجانبإلىهذا.عاليةوكفايةعلميةوأمانةدقةمنبهتتميز

كماعنهاوالحديئاالروايةبموجبهاتجيزللطلبةعلميةإجازاثمنالمرأة

سابقأ.أشرنا

الحديثجانبإلىالمرأةبهأخذثآخرأسلودبالتاريخيةوالأخبار

أخباربعضهاأشتملوقد.العلميةسيرتهافىأهميتهالهاوكان،والرواية

حكيمأبىأبنةرابعةعنزوىماذلكمن.عليهمالفهرضوانا!محابة

الإمامعنمأثوربقولام1هـ/69420سنةفىالسلفيأخبرتالتيالخبرى

بنعقبةعنآخروخبرالرواةمنبسلسلةمسند)زض()"(طالبأبيبنعلي

المباركةالأهلستبهأخبرئه)رض(الصديقبكرأبىمعوخروجهالحارث

قرأهفسندأحديثأالخبركانأخرىحالةوفىالشهرزورى)5(.الملكعبدأبنة

أخبرئهإذالبغدأديأخطيبإعنزويكماالمرأةبهأخبرتهأوعليها.السلفي

لاحقأ.)64(الرقمالبجليستيتةترجمةانظر)11

.2894/بالألساب:السمعاني)؟(

134(و)59الرقمالثليجانياحمدالعاسابياينثيولامعةالصباحضوءترجمةانظر)3(

لاحفأ.التواليعلى

ب(.)37اق3م)خ(البغداديةالمشيخة)"(

أ(.)3246/قمالبغدالية:المشيخة)5(
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هكلأبنةوفاطمةالئتوخية)2(،الأزرفأبنةوطاهرة)1(،البجليسلطتةمنكل

كتابه.فىأوردهمسندبحديث)3(الكرخي

حديفالخبريكونقدالحالةهذهوفىآخرينقبلمنالمرأةتخبروقد

اكيشيخهاعنبهنخبرفسندأحد!ثأأوبه)4(.وبخلبرهاعليهايفرأهمسندأ

)5(.علبهننلمذت

وأخبار)6(.أحاديثمنلنلاميذهاالمرأةبهأنبأتفيماأطيقاالشيءوعين

زويكمامعارفها.لنشرألمرأةبةأخذتآخرأسلوبألمحكانتالحثايةأما

للوزيركئبتهاالدىالورثةعنحكثالدىالأفرعابنةفاطمةالكالبةعن

لها)!إ.وأسنحشانهالجميلخطهاطريقةوفيهاالكندري

ألفهالذىكتابهفيالى-أةعن8(خزبرإمنهناكتقثممابنبإلى

كماانعلمية.مكانتهـاوغلوألمزأةمنزلةفيئقدملماتأكيدهذاوفيبمشيخته

)1(

)2(

)3(

)،(

)6(

)7(

)81

.4؟/446م:نجغدادتاريخ

.144/د4م:ن"م

.ن.م

صئححا18بإلغداد،تاريخذيلمحمود:بقمحمدعبدالقهأبوالدينمحب،النجارأبن

26،؟صسنة()بلا،لبنان،بيروت،العل!يةالكتبدارفرح،قيصرد.بمشاركة

.204صاليهالمحتاجالمختصر:الذهبي

22/993.بالنبلاءاعلامسير:الذهبي

السلاملمدينةالمجددوالتاريخ18/4بو17/282!ببغداديخاتانبل:النجارأبن

جاسمانافعآلاءاوتحتيؤ(اسةدر،الأنامالعلماءمقوردهاومنالأعلامفضلائهااخبار،

بغداد،ابغداد،جامعةداود،المنعمعبدنب!يلةالأستاذةبإشرافماجستيررسلة،التكريتي

.1/71ب(منشورة)غير،9891

.3/132بالجنان"رآة:اليافعي

جزه!فيوجعلهاباسانيدهاالمختلفةوألسماض!اتالكتبمنا!حاديثانتزاع:التخريج
923.صالنظامياتعلماء:معروفناج!خزج.والفعل.مستقل
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عمرعنهاخزجالدىالحلاوىمنصوربنعئمانأبثهدرةأخبارفىورد

معجمه.فىالقرشي

)7(محدثه)146(الب!-ص!ماأحصاهناللائيالمحدفاتعددبيغولمحدا!ا

ممنفلححث!!:إت"/أهـلم/63انهرنف!ى)164وامأهـلملم5نالذذصيمطيم-،

تاريخيحددلممحدثات)6(وهناك.امهـ/73القرنأوائلإلىحياتهنأمتدت

،راوياتخمسفضلأعنام،2أوامهـ/61أو5القرنينمنأيفىوفاتهن

هؤلاءومعظم.أمهـ/51القرنفيوواحدةأمهـ/62القرنفيمنهنأربع

وأخرىالبصرةمنوواحدةالموصلعنأثنتينبإستثلاءبغدادفىالنساء

أصولهنفيينتمينبغدادفىكنممنعددأأنعلىاربل.فىتوفيتبغدادية

هذاوغيرها.والبندنيجينوتكريتكالأنبارعراقيةوقرىمدنإلىالإجتماعية

علىوللكمذنأخوىعرليةمدنفىكنأخرياثنساءخمسعنفضلأ

.حرانمنوواحدةاششامبلادمن)2(ومصرمنمنهن)2!بغدادمحدثات

وكماالهجائيةالحروفترتيبحسبمرتباثبتراجمهنجدوكيليوفيما

:-يأتى
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المحدثات

المعيلبنإبراهيمبنالحسينبنالواحدعبدالقاغممابىأبنةالرحمنأمةا-

الخنيد)1(.بأبنالمعروفالصوفى

وأبيالحسينأبيمنسنهغلوبعدأبيهامعسمعث.الدلالأمئكنى

الحماميبنالحسنوأبى2(،إبشرانبنمحمدبنالملكعبدأبنئالقاسم

بنأسماعيلعنهاروى.بشرانأبنالقاسمأبىعنوحدثتء)3(.ىالمقو

ام.هـ/487495سنةتوفيت)5(.البطيبنالباقىعبدبنومحمدالسثرقندي)"(

)1(

)2(

)3(

اعلامفيكحالةعنهونقلاب()72ق)خ(اكالأستدر:نقطةابنفى:ترجمتهااشظر

.18/6!بءالنسا

الواعظالبغداديمولاهمالأموىمحمدبننجشرانبنعبدالقهبنمحمدبنالملكعبد

*الأمالي-خ"كتابلهصالحأ.ثبئأ+لالة!نببغداد.وقتهمسند.انقاسممأبايكنى.المحدث

ابنأنظر:.امهـ/43380هسنةتوفى.بدمشقانظاهريةالمكتبةفيمنهإقسامتوجد

الحنبلئ:العمادابن1-371172/باالعبر:الذهبي،8/201بالمألحظم:ىالجوز

للملاالعلمدار،طهعلام19:اكينخير،الزركلئ؟3/46بأالذه!شذرات

.41461ام089بيروت

بنعمربنأحمثبقعليالحسنأبووهوا/223"ببغدادتاريخذيل:النجارأبن

الآسنادغلوانتهىاليه،العراقمقرىء.الحاميبأبنالمعروفالمقرىءإلبغدادىحفص

انخطيب:أنظر.ام526هـا417سنةببغدا!وتوفى،م939هـا328سنةمولده.القرآنفى

الذهبي:8/28،بالمنتظم:الجوزىابن33،.11932-اببغدادئاريخكلط:البغدإ*

.3/582بألذهبشذرات:الخبليالعماداين%12513العبر

كان.الحافظالسمرقنديأبنالقاسمابوالأشعثابىبنعمربن(حمدبنأسماعيل

ماهـ/454620سنةبدمشقمولده.وحتثوكتبالبلادوسافرالكئيرسمعمفتنأحافظأ

طبقات:السبكي49/9بالعبر:الذهبي:انظر.أم141هـ/536سنةببغدادرتوفى

الزاهرةالنجوم:بوسفالمحاسنابوالدينجصال،بردىتغرىإبن،7/46بالشافعية

مااهـ/355369،القاهرة،المصريةالكتبدارمطبعة،اط،والقاهرةمصرملوكفي

.11%4/2انذهبشذرأت:الحنبليالعمادأبنبه/926
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محمودبنالحسينبنالمباركبنعفيفمحمدأبيأبنةالرحيمأمة2-

الأزجية)1(.البغدادية

مند-طر"طصلأا،،.0002س.%لر".-أخناال!-!-3شخة%:!أح!-اء."تفي،ا-!--سإتء،لأ-اة

.*.-+.-!-ص!إ؟(.011ء0901

ماأ2!كف/"ة11-.-.../تأفيخيلمادف.وحدلطاكأ.ورت؟-ةيط:!ا:ه.ة.)دفث11اذب

)رض(.حنبلبنأحمذالأ،،م.(بثئبزنإودكتت

)3(

الحاجبالبغدادىسليمانبنأحمدبنالبلاليعبدبنمحمدوهوالبطبي!إلىنسبة)5(

صحيحللروايةمحبأدينأعفيفأكان.العراقمسند.الفتحأبايكنى.البطيبأنالمعروف

(بن922أا؟بالمنتظمالجوزى،ابن(نظر:.ام1هـ/68فى64سنةتوفي.الأصول

ط،الآلسابتهنيبفياللباب:الكرمابيبنعليالحسنأبوالدينعزايهلير:

تغرىأبن4/188بالعبر:الذهبي61ا-ا6ا/5بسنة()بلاتبير"،دارصادر

.4/21321-4بالذهبشذرات:الحنبليالعمأدابن%ه/382الزاهرةالنجوم:بردى

3/131.مالتكملةالمننرى:فيترجمتهاانظر

إلىأنسبةالى"صلالسجزىالوقتابواسحاقبنشعيببنعيسىبنالأولعبد

البلدانمعجم)الحموى:(ايامعشرةهراةوبينبينهاكبيرةناحيةوهيسجستان

عصرهفيالدنيامسندكانالزاهد.الصوفيالمالينيالمنشأالهروىب!/)45-41(

الخلقوازدحموخثثعمرهوط!بغدادقدم.وغيرهاللراميومسندالصحيحسمع

.أم1هـ/53358سنةتوفيوالتهجد.التعبدكثيرمتوددأمتواضعأخيرأكان.عليه

أبنا-451152/بالعبر:الذطيا-1/82183هبالمنتظمالجوزى:أبنانطر:

.1%4/66الذهبيفمنرات:الحنبليالعمادأبنبه/328الزاهرةالنجوم:بردىتغرى

العلماءمانوضحيره)رض(حنبلبناحمدقبرفيهاالتيحرببابمقبرةفيهايقصد

طبعة،البلدانمعجمعبدالقه:بنيالوتعبدالقهأبوالدينشهابالحموى،الصلحين

سوسةاحمثد.والمرحومجوادمصطفىد.المرحومويرى،ما/6591444طهران

منالشمالفيالواقعةالتبنبابمقبرةشمالدرتاديرفيتفعحنب!بناحمدمقبرةان

المجمعمطبعةوحديئأ،قديمأبغدادخارطةدلط:انظر-دجلةعلى،الكاظمينمشهد

.ا؟هص،5891،العراقيالعلمي
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أبيبنمحمدخئمأبيبنالرحيمعبدمحمدأبىأبفةياسمينالهـ!بمأمة!-

الفراء)1(.أبنالحسينبنمحمديعلى

جدهامنسمعتض!والقفوالعدالةوالروايةبالعلمماثمهوربيتمن

ببغدادتوفيت.،ة!ذ!ثت.بمشائيل)2بننجابنعبدالقهبنعبيدالئهنفتحأبيلأمها

.حربببابودفنتامآهـ/36238سنة

كرمبنأحمدحادإتا!أبىبنأحمدبكرأبيأبنةالنساءعزافعؤيزأمة4-

البندنيجي)3(.غالببن

شيخةالبندنيج!)5(.أحلمدأطىالتسووأ!!)"(،تميمالتاسمأبىأخثهي

السقط!)6(الصباركبنطبةا:*بقوهبهالعلاءأبىمن!ممعثشيخ.أبنةأصلمية

ام.هـ/621224سنةببغدادتوفبت؟*دئت.

)1(

)2(

)3(

)4(

)ء(

.13994،مالتكملة:الهطنرى:فيترجمتهااشفر

مسند،الفتحأبا!كنى،الذبال!ةالمغداديشاتال!بننجابنثمحمدبنعبدالقهبنعبيثالقه

وقيل،سنة!.وله.ملماهـ./58115سنةتوفى.شيوخهبعضعنبالروايةتفزدالحراق

والمختصر؟/1336ائرفاطوتذكرة242-د4/44بالعدر:إشذهبي:أنظرسنة.29

العمادابنأ-6/101الزاهرغالنجومنجردى:تغرقأبنا-2183!/81بانيهاصحثاجا

كذا...(شابيل)نجنوفيه%4/272الذهبشنرات:الحنبلي

012)حواليفرسخاعشرثدونبينهمابغدادمنقريبةبلدةوه!،بندنيجينإلىنسبة

وعن018ا/بأ!،دردارطاللبالا:الأثيرابنما/745البلدانمعجم:الحموىكلم(

.3/133مالتكملةالمننرو،::أنظرترجمتها

ال!ثيرأكتبومحدثها.:لمب.،ملي،الحنبليالأزجيالبندنيجىاحمدبنتميمالقاسمإبو

71492بالعبر:-هبياذلز.أم002هـ/795سنةببغدادتوفي،منهوسئمعوحذث

الذهبشذرات:نبلي!العصدابن018//6بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن

.%4/932

وكان.وفنونه.،لحديثوغنيسمعبغداد.محدلف.البندنيجىاحمدبنأحصدالعباسابو

سنة،توفيام541941!صسنةمولده.للحديثقراءةالناسأطيبمن

الزاهرةالنجوم:ىتلىىتغرابن5-4/55بهالهبر:الذهبي:أنظر.ام812هـا16فى

%ه/62.الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن4/326ب
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الأبنوسيعليبنعبثالقهبناحمدأبنة-آمنةلها-ويقالالقهأمة5-

.)1(الشافعيالأنصاري

ببثمن.خيزةصعالحة،،عابدةلثميخة،الفساء.بشرفلقبث

فسمعتوالدها،علىتتلمذت.ام1هـ/53742سنةمولدها.الحديث

ةبالروا!أننردتأنهاويقالعنه.الكثيروروتبالكئير.وحدثتف،

وعمر،الحويري)2(مسعودبنإبراهيمببغدادمنهاسمعبأشياء.عنه

موهوببنيوسفبنوعلىائمجد)4(،بنوأحمد)3(،الحاجببن

)3(

الأزجي.البركاتأبيبنابوالعلاءالسفطيعليبنالمباركبناللههبةبنوجيههو)6(

انظر:.امهـ/567171سنةوتوفيام01هـ-/5941سنةمولده.المر!ثينابناءمن

.3/218بإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي

1/78؟9بالنبلاءاعلاموسير51ا؟بهالعبر:الذهبم:فىترجمئهاانظر

ابيهالمحتاجوالمختصراحمد(ابيهاعنروتمنآخر)هيوفيها-2/62163وب.

ابن%27316الزاهرةالنجوم:بردىئغرىابن4/95بالجنانمرأة:اليافعي993ص

.2/292وببا/65التساءأعلام:كحالة11به/9الذ!بشذرات:اسحنبنيالعماد

وحذث.وعقر،وجماعةالنساءشرفمنببغدادسمع.بدمشقحارةألخؤيزةإلىنسبة

دار،اط،الرجالفيالمشتبهقايماز:بنأحمدبنمحمدعبداللثهأبي،الذهبي:انظر

أعلام:كحالة491،ااب،1162،وشركاهالحلبيالبابيعيسى،العربيةالكتباحياء

2/292.!بالنساء

الدمشقيالأمينىمنصوربنمحمدبنعمروهو936صاليهالمحتاجالمختصر

عمل.والبلدانبالحديثعالماكان.حنصابايكنى،الحاجببابنالمعروفعزالدين

سنةمولده"أ.جزوستينبضعفيشيوخهمعجموله.والبلدانالبقاع.معجم

ابن121/بهالعبر:الذهبي:انظر.ام2هـ/03632سنةتوفيو،أم91هـ/3956

5/62.بمايأعلام:الزركلي-138ا/37بهالذهبشذرات:الحنبليالعماد

قدامةبنعبداللهبقعيسىبنأحمدالعباسأبوالتدوةالحافظالمجدأبنالدينسيفهو

سمع.وانصالحينايأذكياءواعيانالحديثحفاظمنكان.الحنبلىانصالحيالمقدسي

المقادسةبعضتراجمفىلعاليق"منهاعديدةصفاتلهحجةوكانوبغداد.بدمشق

مولده1(40برقممجموع)ضمنبدمشقالظاهريةالمكتبةفيمحفوظ

ابن/174بهالعبر:الذهبي:أنظر.أم2هـ/43645سنةوتوفيام02هـ/568هسنة

،به/217الذهبشذرات:ألحنبليالعمادابن%6/353الزاهرةالنجوم:بردى!غرى

.1111/مالأعلام:الزركلي
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وفاتهاقديلأيام)1(2هـ/6؟623سنةمنهاسماعهوكان.الدمشقي

ابنعليهاوقرأ)2(.الحسنأبىبنأبراهيمأسحاقوأبى.سنينبئلاث

مرة)د(.غيربغدادعنهالهكتبتإجازةمنها)4(وللمنذرىالدبيثي)3(.

الشونيزية)6(.بمقبرةودفنثامهـ/626228سنةببغدادتوفيت

)11

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

2/292.بالنساءاعلام:كحالة

تقيالعابد،الزاهدالحنبليالدمشقيالواسطيفضلبنأحمدبنعليبنابراطم!!و

وفقهجيدقلمعندهمهابأمعظمأكبيرالقدرشيخأ،الوقتمسندكان.اسحاقابوالدين

سنةمولدهودمشقبغدادشيوخمنجماعةسمع.ويفتييدرسوكان،حسن

المشيخة:جماعةابن:أنظر.امهـ/296292سنةبدمشقوتوفيام2هـ/20650

الذهبشذرات:الحنبئيالعمادابنبه/75؟العبر:الذهبي-125أ1/61م

424-ه1به/9

واسط(نواحيمنقريةدبيثاإلى)نسبةالدبيثيعبدالقهابويحي!ىبنسعيدبنمحمدهو

خكزيرالعلمواسعمتفننأأمامأكان.الحاذقالمقرىءالمؤرخالحافظالشافعيالواسطي

فيالبغدادكطللخطيببغدادلتاريخنيلأجعلهالذيالسمعانيتاريخعلىنيلله.الحفظ

أيضأوله.مطبوع"اليهالمحتاج"المختصركتابفيالذهبيواختصرهمجلداتأربعة

انظر:.ام923هـا637سنةببغدادوتوفيام1هـ/55862سفةمولده.كبيرواسطئاريخ

الحنبلي:العمادابن%6/317الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابنالعبربه/154:الذهبي

.6/913مالآعلام:الزركلي-186ابفى/85الذهبشنراث

المنذرىسلامةبنجدالدقيالتويعبدبنالعظيمجمدمحمدابوالدينزكيهو

معوالنحوبالفقهعارفأالحديثعلومفيمتبحرأثبتأكان.الشافعيالمصريالشامي

مولده.مطبوع"النقلةلوفباتالتكملة5منهاعديدةكتبله.والورعالزهد

أبن32/2بهالعبر:الذهبي:انظر.ام2هـ/56658سنةوتوفيام1هـ/58185سنة

277-ابهالذهبشذرات:الحنبليالعمادابن6817بالزاهرةالنجوم:بردىتغرى

1403.مالأعلام:الزركلي2780

فيمؤرخةعنهابالاجازةروايةسليمانبنتولفاطمة13922مالتكملةالمننرى:

993.صإليهالمحتاجالمختصر:انظر.امهـ/67276هسنة

.9صابغداد،خارطةدليلحواد:مصطفىد.:انظر.الحاليةجنيدالشيخمقبرةوهي
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الييبى)1(.البخدادىئزغشبنالوهابعبدالفتحأبىأبنةالوهابأمة6-

بنمنصورفتوحلأبنوروتا)2(.السراجخفئيسبنعبدالقهسمعت

ببغداد.الهمدانىسليم

بنعليمنصورأبىبنالوهابعبدأحمدابىوالدة)3(الرحمنعبدأم7-

سكينة.بابنالمعروفالصوفىالبغداديعبيدالفهبنعلي

مكة.فيبمنىالوهابعبدولدهامنهاسمع

السدنك)4(.منصور(بيبنالتاسمأبيأبنةآمنة8-

المئوفىالمباركمنصورأبيأختوهى.الوهابعبدامتكنى

محمدبكرأبيالقاضيمنسمعثببغداد.شيخة.امهـ/!69591سنة

ام.2هـ/53660سنةتوفبت.وحدئتالأنصارى)5(البافىعبثىبن

)2(

13(

)41

توفيوالدهاانوفيه-2/433المشتبه:الذهبي.عيبهجمعالعيبنسبة

العلماء.منجماعةعلىبالرواياتقرأممنوكانامهـ/612215سنة

خمئي!م!.بأبنالمعروفمحمدأبوالسراجبنعليبنمحمدبنأحمدبنعبدالفههو

إليهالمحتاجالمختصر:الذهبي:انظر.امهـ/578182سنةتوفيعبيدالقه.اسمهوقيل

.أ/013ب

بمكةخدث.الصالحينالشيوخمنوالدهاوكانوفيه22-2/1052مالثكملةالمنذرى:

م.21هـ/7065سنةببغدادتوفي.سنةاربعينعلىزيادةومصروالشاموبغدادوالمدينة

به/25-26الذهبشذرات:الحنبليالعمادابنبه/23العبر:الذهبيايضأ:انظز

".العراق"مسندوفيهما

.2/511مالتكملةالمنذرى:

الحنبليالبزازالبغداديالأ+لصاريعبداللهبنمحمدبنالبافيعبدبنمحمدبكرابوهو

علومفيوشاركوالهندسةالحسابفيبرع.العراقمسندالمارستانبقاضيالمعروف

سنة.39ولهأم041هـ/53سنةهتوفيزملأله.فيايأسنادعالواليهوأنتهى،كئيرة

مراةالجوزى:أبنسبط)البزار(وفيه1/29-49.بالمنتظمالجوزى:ابن:انظر

2/23-28.بالنبلاءاعلاموسير4/69بالعبر:الذهبيأ-917ا/78ج!الزمان

.11ا-.4/80بالذهبشذرات:الحنبليالعمادابن
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المعروفالمعماراالبناءالأزجيالبغداديأبراهبمبنسعدأبيابنة9-كلرر

لثس!دان)1(.بابن

ئابثسعدأبىأخيهاوأبنوأخوهاوأ!ما)2(هيحدئت.الحديثبيتمن

)3(.مشرفأبنةعزيزةوأختهامهـ/961222سنةالمتوفى

المباركالقاسمأبىبنمحمودنصرأبيأبنة-التمامبدر-ويقالبدورا-.

)4(.البغداديةالأخضربنمحمودنصرأبىبن

المتوفىمحمود)5(بنالعزيزعبدمحمدأبيالشيخأختاهي

عليبنسعدالمعالىأبىالشاعرالأديبوزوجةام02هـ/564اسنة

محمدبنأحمدبقالمباركالتاسمأبىمنسمعت،شيخةالحظيري)6(.

.امهـ/961222سنةدجيلنواحيمنبحربا)7(توفيت.وحدثتالصيرفى

)2(

)3(

)4(

)3(

.3/09مالتكملةالمنذرى:فيترجمتها(نظر

)32(.الرقمفيترجمتهاستائيخسنوهي

1(.)53الرقمفيترجمئهاستأتي

3/85.مالمتكملةالمنذرى::فىترجمتهاانظر

لاحقأ.1()4الرقمفيترجمتهستردالأخضربابنالمعروفمحمودبنعبدالعزيزهو

قريةوهيحظيرةإلىنسبةالحظيريالخزرجيالألصاريالقاسمبنعليبنسعدهو

لهعذبا.شعرلهوأديبأالكتبيبيعوراقأكان.اللجيلمنبغدادقرىمنكبيرة

ببغدادسنةتوفي.للباحرزيالقصرلدميةذيلأجعله8الدهر"زينةمنهاعديدةتصانيفا

الأعلام:الزركلي6/68بالمزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن:انظر.ام172هـا568

..171ص8891بغداد،،العامةالثفافيةالشؤونداربغداد،ريفوللباحئة:3/86م

فسيحةمخصبةكبيرةكانتللسواد،الشماليالحدمنهايبتدىءكانالتيالقريةهي

ريفناجيه:انظر:.الحظيرةقريةمقابلوتكريتبغدادبيندجيلأدصىفيموقعها

.161صبغداد،

06
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الفراء)1(.بنمحمدبنمحمدحازمأبىبنعلىالفرجأبىأبنةنجشارةإ--ا

عمرالمحاسنأبومنهـا؟سمعالبناء،أبقالحسننجنيحيئعنحدثت

.(2)الفرشى

الفيج)3(.ظاهربنالحسنبنأحمدأبنةبشارةا-2

أبومنهاسمععنه.وحدئت)ث(العلافبئمحصدبنعلىسمعتمحدثة

ام.هـ/565916سنةتوفيث.القرشي!وعمرالسمعانى)5(،ابننسث

ب(.)245ق()الإستدراك:نقطةابن:فىترجمتهـاأنظر11(

الدمشفيالزبيرىالفرشيعليعبدالقهبنالخضربنعليبنعملالمحاسنأبوهو)2(

وبالسماعالحديثبطلبغني-لالةحافظأكانومحدثهأ.بغدادنزيلالحافظايأمامالقاضي

ضكنرسولأونفذالحريمقضاءوليوخكيرها.فبغدادوبتلبببددهوكتب.والكتابة

وتوفيام131هـ/526سنةبدمشقمولثه.الشا!صاحتإلىالعزيزالديوان

ابز45/361بالحفاظوتذكرة44/22بالعبو:الذثهـبى:انظر.أم971هـا57هسنة

4/252.بالذ!بشذرات:الحنبليالعمادابن!6/86الزاهرةالنجوم:بردىتغرى

المحتاجالمختصر:الذهبيب(42)5ق)خأالإستدراك:نقطةابن:فىترجمتهاانظر)3(

993صإليه

مسند.الحسن(بايكنى،العلافالحاجبألبغدادىمحمدبنعئيبنمحمدبنعليهو)4(

الجوزى:ابناصظر:.أم11هـ/051سنةهوتوفيام0هـ/56415سنةمولده.العراق

الذهبشذهـات:الحنبليأ!ماداابنا4/9-.بالعبر:الذهبي9/168بالمنتظم

4/15.ب

المعروفالشافعيالمروزىالتميميمنصوربقمحمدبنالكريمعبدسعدابوهو)د(

مؤلفاتله.الواسعةوألرحمةالكثيرةالتصانيفوصاحبالمشرقمحدث.بالسمعاني

نجمرومولده.مطبوعكلاهماالكبير.المعجمفي.التحبيرو"الأنساب*منهامشعهورة

ابن:انظر.ام0هـ/56296سنةتوفي،ام11هـهـ/6.2سنة(خراسانمدن)أحدى

العبر:الذهبيصاا-32125بالتفببد:نفطةأبن22-411225.بالمننظم:الجوؤى

بالذ!شذرإت:إلحنبليالعصادابن2/542بالنبلاءأعلاموسير4/178ب

4/55.مالأعلام:الزركلي%51402-602
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)اا.البارعأختالوهابعبدبنم!مدأبنة-سعيدة-وتدعىبشارةأ-3

عبدعن!احذث)2(.المسلمةنجنأحمدبنمحمدجعنرأبيعنحذثت

الصصبونى)3(.أبنالوطبعبدبنالخالق

ال!ثصافعى)4(.هو!وببنمسعودأبنةب!ئ!ارةأ-4

ابنمنهاوسمعالئسرىبنعليبنالحسينعبدالقهأبيعنحدثت

الأخضر)5(.

عبدالقهابوهووالبارعب()245قإء(الاستدراك:نقطةابن:فىترجمتهاانظر)1(

ذريةمنالشاعر.الأ*يبالمقرتءالئاسالبغداديالوهابعبدبنمحمدبخنالحسن

حسنمقرئألغويأنحويأكان.العباشميالمعتضدالخليفةوزيرعبيدالقهبنالفاسمأفي

مولدهجيد.شعروديوانحسانسؤلفاتلهكثيرأخلقأأفاد.الأدابمنبصنوفالمعرفة

/56بثالعبر:الذهبي:انظر.ام2!هـ/4922سنةوتوفيأم551هـ/443سنةببغداد

الذهبشذرات:الحنبئيالعمادابنبه/236الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن

)3(

):ا

)!ا

96.أ%4

المعروفالبغدادتيالسلميالحسنبكعمربنمحمدبنأحمدبنمحمدجعفرأبوهو

ماهـ/46720سنةهتوفي.السماعكثيرالإسنادعليهنبيلئتة،،محدث.المسلمةبأبر

الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن3/251-265بالعبر:الذهبي:انظرسنة.19وله

.%3/323

محمدأبوالحنبليالخفافالمالكيالصابونيمحمدبنالوهابعبدبنالخالقعبدهو

4/927،بالعبر:الذهبيانظر:امهـ/295591سنةثوفي.طائفةمنسمعالضربر

الذهبشذوات:الحنبليالمعمادابن6/041بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن

.4/903!ب

(.ب2)45ق)خ(الإستدراك:نفطةابن:فيترجمتهاانظر

الحنبليالخنابذ!طالأخضرابنالمباركبنمحمودبنالعزيزعبدالدينتقيهو

من:ويعدحجة،+للة،متقنا،حافظأ.وقتهفىالعراقمسندكانمحمدأبايكن!البغدادى.

الأرشد)المقصدمنهافنكلفيحسنةمجموعاثصنفما.وظرفانهمالبغداديينهحاسن

فيهاوئوفيببغدادام912دهـا24سنةمولده.مجلدينفياحمد(عنروىمنذكرفي

المجدداالناربخالنجار:ابن2/327بالنفببد:نفطةابن:انظر.ام421هـا61اسنة

:بردىئغرىابن/38بهوالعبر2/542.بالنبلاءاعلامسير:الذهبي1/432ب

46-47.ا%هالذهبشذرات:الحنبليالعمادابن121%6/الزاهرةالنجوم
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البغداليةالأشقرأبنالرصنعبدبنمحمدبنرضىأبنةالنساءتاجا-5

)1(.الحربية

توفيت.وحدتت.الوواقزيدبنالرحمنعبدمحمدأليمنسمعث

.أم2هـ/16116سنة

النكريتى)2(.علىبنفضائلأبنةالنساءتاجا-6

أبنالرزافعبدبكرأبىالحافظزوجةهى.الكريمأهةتلقب

أبىالقضا!قاضيوأم.الجيليصالحأبىأبنالقادرعبدمحمدأبى

أبىالفقيهوالدهمنزوجهامعسمعتبكر.أبىبننصر)1(صالح

بنمحمدالفتحأبىمنأيضآوسمعتعنه.وروتالقادرعبدمحمث

ابنهاعنهاوروىحدكت،،صالحةشيخةكافت.أحمد)4(بنالباقيعبد

)4(

2/393.مالتكملة:المنذرى:فيترجمتهاأنظر

2/037.مالتكملة:المنذرى"%18/3بغدادتاريخذيل:النجارابن

صالحابيبنالقالرعبدمحمدأبيبنالفادرعبدبنالرزاقبخدالحافظبننصرهو

الدينعمادويلقبصالحأبايئنى،الحنبليالأزجيوالدارالمولدالبغدادكيالأصلالجيلي

شيخجدهبمدرسةودرس.بغدادالسلامبمدينةالقضاةقضا،ولي.القضاةقاضى

وتوفيامهـ/546168سنةمولده،ووعظواملىوحذث.قالرازعبدبكرالإسلام

:المنذرى(اب)57ق)خ(الإستدراك:نفطةابن:انظر.امهـ/633235سنةببغداد

!ه/136والعبر22/693-931بالنبلاءاعلامسير:الذهبي3/941مالتكملة

ابن2/918بالحنابلةطبقاتعلىالنيلرجب:ابن24ةصابيهالمحتاجوالمختصر

،611به/الذهبشذرات:الحنبليالعماد

)1(.إلرقمفيئرجمتهتقدمت
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وتتلمذ)1(.خليلأبنعنهاروىكماله.الأربعينف،الجيليصالحأبو

.حربببابودفنت.امهـ/396216سنةتوفيتالنجار)2(أنجنعليها

ألو!بانية.عبدالنهأبنة)3(تجنيا-7

بنمحمدالمكارمأبىعتيقةوهىأ.الحباء)4أمويقالعتب،أمثكنى

بينذكرهاأشتهرأ-.بغدأفىالئدا!المحدشاتمنفعمرة،،صالحةأمرأة.وهبان

)1(

12(

)3(

أبوعبدالقه،بنقرأجابنخليلبنيخوسفوهو04صهإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي

كان.بدمشقوتفقهولدفحدث.حلباي!نزالحنبليالآدمياطمشتياالدينشمسانحجاج

وأصبهانبغدادإلىبرحلةقام.النميرةجميلالروايةواسعمتقنأنبيلألقةحافظأإمامأ

اخرلى.مؤلفاتولهمعجمألنبسهجمع.كثيرةبأشياءوتفردكثيرأبخطهوكتبومحمر

5102/بالعبرالذهبي:انظرام25!هـ/485سنةوتوفيام16هـ/5هـهسنةهمولده

.18922مالآعلام:الزركلي242-!43بهاالذهبشذرات:الحنبليالعمادابق

أبو،محسنبناللىهبةبنالحسنبنمحمودبنمحمدوهوا/17بالمجثدالتاريخ

إلىرحلصغداد.اهلمن.العرافمحدث.المؤرخالحافظالنجارابنالدينمحبعبدالد

لايوصف.ماوكتبسنة27رحلتهفيوأستمروغيوهاوفارسوالحجازومصرالشام

تزيخ"ذيلمنهاعديدةكتبله.المذهبشافعيالمعرفةتامالحنظواسعمتقنأ-لالةكان

بهاووفاتهامثص/578182سنةمولدهمجلدأ.61فييقعمنهالعاشرالمجلدبغداد.

الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن%ه/018العبر:الذهبي:انظر.ام2هـ/64343سنة

الأعلام:الزركلي22-6/227!هالذهباتشنر:الحنبليالعمادابن6/355ب

7/86.م

)خ(الأستدراك:نقطةابن:فىترجمتهاانظرالصكسورة.النونو--لشديدوالجيمالتاءبفتح

عليتحقيق،الرجالفيوالمشتبه04.ص!!يهالمحتاجالمختصر:الذهبيب()64ق

،بيروتوشركاهـ،الحلبيالبابيعيسى،العربيةالكثبإحياءدارالبجاوى،محمد

والعبر553و55551-20/.بالنبلاءأرووسير011با/أمهـ/859ا04هلبنان

الحنبلي:ا!ماداابن268-926انمستفادصالدمياطى:كذا،)الوهابية(وفيهب!/223

%4/117النساءأعلام:كحالة4/123بالذهبشذرات

)امرفيه!22صآ/حاشيةمالتكملة:ىالمنذرب(6)4ق)خ(الاستدراك:نقطةابن

الفضل()أموفيه4/177بالنساءأعلام:كحالة11ا/0بالمشتبه:الذهبي(الفضل

ايضأ.
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منام(هـ/748347)تالذهبىوعدهابغداد)1(11"مسندةولقبتعصرهاعلصاء

وباعكبيرشأنلهاكانمنالآيتبوأهلاكهذاولقب2(.الابرىأشهدةطبقة

النب!ويالحديثفيخاصالةالدراسيوالتحصيلاكيني!ةالدكافةفىطويل

وهمعصرهاعلماءكبارعلىالعلميةحياتهابدايةفىتئلمذتفهي.الشريف

منهماسمعتالنعالى)"(.محمدبنأحمدبنوالحسين)3(الزينبيطرادمنكل

منوآخرببغداد)5(،موئأمنهماسمعمنآخرتعدوكانتعنهما.وحدثت

)11

)2(

)3(

.4/1366مالحفاظتذكرة:ادهبي-3/462463مانتكملة:المنذري

.2/391باخابمةاطبقاتعامحاالذيل:رجبابن11ا/0بالمشتبه:الذهبي

نقيباالعراقمسندالأنبراالأمامالشيخمحمدبنحسنبنعليبنمحمدبنطرادهو

ولي،البغداديالزينبيالعباسيالهاشميالغعرشيالحسنابيبنالفوارسأبوالنقباء

مجالسهمربغداديرفيلم.بأصبهانوحذثانديرانعنوئرسلبغداد،ثمالبصمرةنقابة

والمدينةبمكةأملىوقد.العلمأهلجميحاملانهمجل!سيحضروكان.القطيعيبعد

مولده.العباضيالخليفةعندعاليةمنزلةل!وكانت.بالكبأرانصغاروألحق

المنتظمالجوزى:ابن:انظر.ام0هـ/9479اسنةوتوفىام0هـ/89370سنة

الحفاظوتذكرد3/331بالبلر:الذهب!1/692لممهالكامقالأئير:ابن9/561ب

النجومةبردىشغرىابن2626-لأا/آبالمضيةالجواهر:القرشي4/2281ب

الأعلام:كليالز)3/693بالذهبخمذرات:الحنبليالعمادابن%ه/262الزاهرة

3/225.م

ا!بغداديالشيخ!كحمدبناحمدبنالحسينعبداللهأبووهو-النعالعثلإلىنسبة

باشياء.واننرددهرأعمر.المحدثيناولادومنامينأرجلأكان.العراقمسندالحمامي

اللبابالولير:اابن،9/131بانمنتظمالجوزى:ابن:انظرامهـ/394990سنةتوفئ

إبن33آ/إبوالعبر01-9/11013بإلنبلاءاعلامسير:الذهبي3131-3/78ب

3/993.بالذهبشذرات:الحنبليالعماد

55.ا2/800-.بالنبلاءأعلامسير؟ايذهبي
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الشيوخ-لد؟نالتصحيحآسماعهـاوكانعنهما)1(بالسماعالدنيافىروى

بعلمهالتبت!عالعلمطلبةقصدهالذلك.وتقتيرهموأحترامهموالعلماء

فىمهمهأجزاءءنياسئمعماجملهومنالدكاف!لأ.معارفهاهنوالإس!زادة

كانجماعةعنثاحذثكما،خلقعنهاوروىالإملاء)2(.ومجالسالحديث

بابنالمعروفالبغداديالمؤرخلينهملآخرينوأجاقتفميرة)3(.أبنآخرهم

كبيرأكانسواء،بعلم!وأنتفععنهاةأخذممنأحصيناوقدالدبيئي)إ(.

وئلاثرجلأزه(ئلائونهنيمشخض)33(العددفبلغآخرلنبإفادةأوصغ!رأ

سنةببغدادوتولمحيتأمهـ/482980سنةفيكانمولدهانساء.

:-فهنمنهاأخذقأئلانيالنساءأما.امهـ/575917

)1(

)31

):(

)!(

شذراث،:الحنبليالعمادابن268-926صانمستناد:الدمياضي4/223العبرب:الذهبي

وأ.الزبنبيمحم!.بنطرادعن"وحتئتنقطةابنذكرحينفي4/123بالذهب

ب(*)64ق)خ(الإستدراك:انظرالبطر+بناحمدبنمحمدبننصرال!خطاب

.للمراةالعلميةالئفافةمصادرانظر

..األحميمياتميرةابنالحسن(بيبنالقاسمابيبننصرالسعودأبيبنيحيىهو

كانجليلشيخ،الدينموتمن،القاسمابايكنىالممنار،التاجرالبغداديالأزجي

موا:جماعةمنوسمعوالشامبمصرتجارتهفىحذث!زمانهفيالوقت

النبلاأعلامسير:الذهبي:أنظر.امهـ/655252سنةوتوفيامهـ/56916سنةه

!ائمحتاجوالمختصر22-6/070بهوالعبر23/285وب55551-25/.ب

.به/253الذهبشذراتةالحنبليالعمادابن54هص

)5(.الرقمفيترجمتهتقدمت

قرببأسمشمرالوهبانية+-تجنيبغداد+مسندةبعنوانلنبحثةدراسةفيالتفاصيلأنظر

.الأردن،المفرق،البيتآلجامعة،المنارةمجلةمنالثانيالعدد
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بنالفههبةبنعبدالقهالفتوحأبيبنمحمدالفرجأبىأبنةزينبأ.ا-8

الرؤساء)1(.برئيسالمنعوثعليبنالمظفر

عبدالفهبنالقاهرعبدالنجيبأبيبنالرحيمعبدأبنةسيدة.با-9

الصوفى)2(.الشهروردى

)3(.الحاجيشجاعبنمحمدابنةالروساءسيدةب.0-2

الدامغاني)4(.علىبنمحمدبنعبدالقهأبنةتركناز21-

عبداللهأبيعلىئئلصذثعبدالفه.بنجعفرمنصورأبيأختهى

وممنعنه)5(وحدثتإلمحامليات"*رابعمنهفسمعتالنعاليطلحةبنالحسين

قديمأبيتهميعرفمحمد.الفرجابيالأجلالوزيرابنةالنساءفخرالصالحةالشيخةهي11(

نجبغدادتوفيت.والرئاسةوالوزارةالروايةبيتمنوهيالمسلمةببني

اعلامسير:الذهبي314/!م:التكملة:المننرى:فيترجمتهاأنظر.امهـ/633235سنة

.155ء-1205بهالنبلاء

إب!الفقيهالشيخابنةالحعمالحةانشيخةوهيلاحقأ.)27(الرقمفيجدهاترجمةأنظر)2(

والدهاالسهروردى.محمدبنعمرالشهابالأ!مزوجوهي.الرحيمعبدالرضا

سمعت.والدارالمولدبغدادى(،زنجانعندبلدةسئهرورد)منالأصلسثهروردى

ف!:جمتهاترانظر.ام2هـ/6442.سنةوتوفيتامهـ/563167سنةمولدها.وحد"لت

ال!مشتبه:الذهبي3656/مالحكملةا:المنذرىب(2)46ق)خ(الإستدراك:نقطةابن

(.الرحمنعبد)أبذوفيهبا/383

المننرى::أنظر.امهـ/632234سنةببغدادتوفيت.وحدتثتتجنيعتبأممنسمعت3(

3/385.مالئكملة

04صهإليهالمحتاجالمختصر:ا)ذهبي:فيترجمتهاانظز)4(

.للمرأةالعلميةالدكافةمصاشروانظر1ا-91/5120بالنب!ءاعلامسير:الذهي51(

67

http://www.al-maktabeh.com



وسعيدالنرسي)1(حرببنمحمدبنمحمدالكتابهذاعنهاوروىغنهايممع

السمعانيأبنسعدأبومنهمآخرونجماعةمنهاوسع)2(.ياسينبنمحمدبن

منصمور)،(.أبيبنيحيىجعفوأبىأخيهاوأبنالقرشى)3(المحاشاويو

.ام1هـ/56367سنةتوفيت

)5(.الواعظا!أنبارىقنانبنالحسينابنةصام22-

هىث-"لت.الحذيثبيتمن،صالحةشيخة.التمامنجدرأيضأفي!هاويقال

بنالفههبةالقاورأأبيمنسم!ثضبدالفه)6(.أنجووأبنهعل!احسناأبووأخوها

)8(.شافعبنأحمد؟نجظمحمدالمعالىأبومنهاسمع.وغيره)7(الحريرىأحمد

الأديب.إلنرسصحطابنإلصمدعبدبنحربابيبنمحمدبنمحمدالحسنابوانشيخهو)1(

شعر.ديوانله.التصرفسيءكاتباكاننكنهنديمأ.ظريفأبغدادشعراءأحدكان

أ؟6بداالعبر:الذهبي:انظر.ام22هـ/!662سنةوتوف!ام41هـ/4459سنةهولده

الذهبشذرات:إصحنينيالعصادأبن27316بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىانجن

.9/11به

الشيخائبزازالبغدأديمضورأبوالملكعبدبنياسينبنمحمدنصرأبيبنسعيدهو)2(

قيل،اماههـاه55.سنةمولده.معروففحذث.الحجاجالأمينانمسندالأجل

43313مالئكمله:المنذرى:انظر.امهـ/634236سنةببغدادوتوفيامأفىهـ/5538

الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن5//23بالنبلاءأعلاموسيربه/137العبر:الذهبي

.%ه/164الذهبشذرات:الحنبليالعمادأبن892أ6ب

.04.صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي)3(

الئض!اةقاضيابنعبداللهبنجعفرمنصورأبيبنيحيىجعفرأبوالأجلالقاضئ)4(

هـ4.والرقوالروايةوالعلمالقضاءبيثمنبالظهيرالمنعوتالدامغانيعليبنمحمد

:المنذرىةانظر.امهـ/63232هسنةبحلبوتوفيام571هـإ552سنةببغدادمولده

13933.مالتكملة

1/404مالتكملة:ىالمنذرب()67ق)خ(الإستدرالو،:نقطةابن:فيترجمتهاأنظرإ!(

كذا.بن(دتابن)..وفيه1ا/48بالنساهأعلام:كحالة

الأص!الأنباريقناقبنالحسينبيعل!الحسنابيالشيخابنالحسينعبدالقهأبوهو)9(

.ام02هـاه206سنةببغدادتوف!شيخ.الزبىبابنالمعروفوالدارانمولداسبغدادي

2/4\لم-85!مالتكملة:المنذرى:انظر
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ا!وبىعيسىبنالحسينبنابراهـيمبنعمرحفصأبيأبنةتمنى23-

لأتجي)1(.ىط1البغداالجفرى

شيخةالبندنيجي.ابناحمدابنىواحمد)2(تصيمالشيخينوالددهى

منهاسمعوحد"لت.الكرخىأحمدبنعلىالمظفرأبيمنسمعث.معروفة

.حربببابودفنتام1هـ/49579سنةببغدادتوفيت.المذكورانابناها

درينه)3(.بنعلىأبنةتمني24-

الأنصارى)4(،محمدبنالباقىعبدبقمحمدبكرأبيالقاض!عنحدثت

الدمشقي.المحاسنأبوالقاضيمنهاسمع

)5(.القضاةستالبوابعليانبنمحمدبنعلىابنةتمنى25-

سمعالطبر.بنالقاسمبوالمقرىءالبغداديالحريريعمرناحمدبنإنقههبةهو)17--

سنة.69وله.ام136هـا53اسنةتوفي.بحواسهممتثكثلحألثةركانجماعةمن

الحنبلي:العصدابن4/86بالعبر:الذهبى71إ"ا.بائمنتظم:ىزالجوابن:انظر

%4/79-89.الذهبشذرات

الأصلالجيليحاتمبنصالحبنشافعبنصادعالمعاليافيبنآخصدبنمحصدهوا)8ت

كانجليلشيخ.الدينفخر،المعالىأبايكنى.الحنبليالعدلوالدارالصرلدالبغدادي

ببغدادمولده.والروايةالعدالةبيتمنوهوالسيرغجعبلألطريقةحسنصالحأمتدينأ

قإخ(الاستدراك:نقطةابن:انظر.ام922هـا627سنةوتوفى؟مهـ/5168؟4سنة

الحنابلةطبقاتعلىالذيل:رجبابن3/264-265مالتكملةى:المنذراب()57

.به/126الذهبشذرات:الحنبليالعمادابنا-2/75176ب

03-1/4مألتكملةالمنذرى:أب(،)30ق)خ(الأستدراكنتطة:ابن:فيترجمتهاانظر)1(

.503

تقدأ)2
)5(.الرقمفيترجمثهاصت

اب(.)29قأخ(الاستدراك:نقطةابن:فيترجمتهاانظر)3(

)8(.الرثمفيترجمتهتقدمت)4(

993.صابيهالمحتاجالمختصرالذهبي)3(
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الزيد!وعلىالقرشىعمرمنهاسمعوحد!ئتالربعى.القاسمأباسمعث

.امهـ/363167سنةتوفنت)1(.البغداديسكينةوأبنالنقور،أبنالفرجوأبو

الغرافابناحمدبنسعيدأبىبنإخمدبكرأبىابنةالنساءجمال26-

)2(.البغدادية

فيالزهـاقشيخكانبكرأبووالدماصا!حة.شيخةالخير،أمتكنى

بنالباقيعبدبنمحم!الفتحأبىمنصغرهافىبإفادتهسمعث.عصره

وحد!ست،ببغداد)5(.شيوخعشرةوبقيةالكاغدى)"أمحمثبنوأحمدأحمد)3(،

.الحرامالفهبيتإلىمراثوحجثمحمد)6(.الفتحأبوعنهحد-ئتوممن

.أمهـ/64242.سنةببغداتتوفيت

امى)7(.اذإ!بنعلىبنالحسنعليأبىابنةجوهرة27-

أباسمعتمعروفةشيخةالسهروردى)8(.النجيبأبىالشيخزوجهى

ببغدادتوفيت،وحدكتالسجزئ.عيسىبنالأولعبدالوقت

الشونيزية.بمقبرةودفنتام2هـ/40670سنة

سكينةابنمكارمبنمحمدالفرجأبيبنالمباركالمظفرابيبناسماعيلالفرجأبوهوا)1

باربكتوفي.الروايةبيتمنببغدادمعروفشيخ.الأئماطيالبغدادى

.2/701مالتكملة:ىالمنذر:انظر.ام02هـ/3066سنة

ةآمر:البفعي5/61بهالعبر:هبيالذ3/356مالتكملة:ىالمننر:فيترجمثهاانظر)2(

.2%ه/70الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن4/451بالجنان

)1(.الرقمفيترجمتهتفدمت)3(

.1%ه/65الفبر:الذهبيأ)4

.2به/70الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن)5(

4-2/19.482لم.بالنبلاءأعلامسير:الذهبي)6(

.13612مالتكملة:ىالمنذر:فيترجمتهاانظر)3(
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الجوزى)1(.أبنالرحمنعبدالفرجأبىأبنةجوهرة28-

.هوغيرأليهامنالحديثسمعت

صابر)2(.بنأسماعيلأبنةجوهرة92-

ببغدادتوفيتكارة)3(.باندهبلبنعبثالأ،عنادببغثوروتحدسلت

.ام!هـ/35237سنة

)4(.التكريتيالحسنأبر،ب!وهبابنةجوهرد03-

وغدرهجابرينمحمدبنالمباركبنمحمدنص!أبىمنسمع!

)5(.بالزرادينودفنت.أم923هـ/632فمننةببغدادتوفإتوحدثدقا.

!ويهبنمحمدبنعبدالقهبنالقاهزعبدإلنجيبأبوهورال!تالزاهدألمعالمهو)8(

أحد،الشافعيالفقيهالواعظالصوفيرنجان(صندبلدةننهروردالى)نسبةالسهروردق

توفي.الصوفيةفيوعلمأ،الشافعيةفيإمامأوكانفيها.وسمعبغدادقدم.الأعلام

الكاملأ!كولير:ابن1/225.بالمنتظمالجوزى:ابن:اذضر.ام1هـ/56367سنة

الذهبشنرات:الحنبليالعمادابنا-4/81182بالعبر:الذهب!1/135ما

.4/8022-95ب

المقدسي،:اسماعيلبنالرحمنعبدمحمدأبيالدينشهاب،شاهةأبيفيترجمتهاأنظر

الكتبدار،اط،الروضتينعلىبالذيلالمعروفوالسابعالنمادساإلئرنيزرجالتراجم

.22-67ص،7،91أالقاهرة،الملكية

.3/048مالئكملةادمنذرى:ةفيترجمتهاانظر

بندهبلبنوعبدالثهسميمبنمنصورعننقلا048ص3/حاشيةمالتكملةالمنذرى:

توفي.الحريميالحسنأبيابنمحمدابويكنىكارة،بغمنصوربنعلي

والدهترجمةوستردا!أ-2/434باليهالمحتاجالمختصراذظرام2هـ/9520أسنة

)131(.الرقمالمحدثاتفى

3/525.مالتكملة:نذريالةفيترجمتهاانظر

دلبلجواد:مصطفىد.:انظرببغداد.الصدريةوالممحلةالدينسزاجالشيخمحلةوهي

.462:صبغداد،خارطة
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)؟(.الجيوشيالتركىعبداللهبنيلكإبنةحرة31-

السجزى،عبدالأوكالوقتأبىمنسمعتببغدادشيخة.عبداللهأمتكنبى

.أم152هـ/216سنةئوفيت.وحدثث

الخباز)2(.ابراهيمبنسعدأبيإبنةخسن32-

أبومنهاسمعذكرها.تقدمالتىبدوزأختوهى.الضحاكأمئكنى

.والدهبإفادةوذلكصبىوهوالن!روانى)3(بكرونبنأحمثالمعالى

الحارلئابنئابتمنصوهـبقبنمحمدبنأحمدعبداللهأبىإبنةحفصة33-

الأزجية)14.البغداديةملاعلبا،بن

)5(،صفيةوأختهاهيبغدأد،يثأالحديثبيتمنشيخةالحياء.امتكنى

بنعمربنمحمدالفضلاببىاثقانحمىمغسمعتداود.البركاثأبوواخوها

منصورأبوعليهاوقرأاذقرشى،عمرمنهاسمعوحد"لت.الأرموى)6(.يوسف

.54أصاليهالمحتاخالعختصر:الذهبي2034/مالتكملةالمنذرى:فيترجمتهاانظر)1(

.9.99//3/-همالتكملة:المنذريفىترجمثهاانظر21(

أبيبنعمرحفصابىالعدلالأجلىإلشيخبنإحمدالمعالم،ابوالعدلالأجلالشيخ!و)3(

النهروانيبكروقبنالهيدمبنأحمدبنعمربنعليبنالحسنبنأحمدالم!،لي

وتوفيامهـ/562166سنةمولده.وحثألكثيرسمع.والدارالمولدالبغدادىالأصل

32.322-31/مالتكملة:المنذري:انظر.ام231هـ/962سنةببخداد

إليهالمحقاجاصختصرا:الذطبي324و441إ2مالئكملة:المنذرىفىترجمتهاانظر41(

.04.!لا

لاحقأ.)86(رقمفيترجمتهاانظر)5(

بنمحمدالفضلأبوالقضاةفخرالعراقمسندالقاضيالمعمرالأمامالمفقيهالشيخهو)6(

كبيرصالحأمتكلمأمناظرأفقيهاكان.الشافعيالبغداديالأرموىمحثدبنيوسف

وتوفيامهـ/945660سنةببغدادمولده.العاقوليديرقضاءولي.القر

تلخيص:الفوطيابن1/9410"بالمنتظمى:الجوزأبن:انظرامهـ/547152سنة

ا-8312185.بالنبلاءأعلامسير:الذهبي3550ق!/358--4بالادأبمجمع

النجوم:بردىتغرىابنأ-6/65166بالشافعيةططقات؟السبكي4/127والعبر

.4/451بالذهبشذرات:الحنبلياشعصادابن/303بهالزاهرة
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منهاوللمنذرىأمهـ/658211سنة)1(العقرئالصمدعبدبنعلىبنمحمص

ئوفيثام)2(.21هـ/8061سنةشوالفىعنهاكتبتإجازة

.ام12هـ/2165ببغدادسنة

الحس!نبنمحمدبنمحمدغالبأبىبنمحمودالمكارمأبيابنهخلل34-

البخدادية)3(.الممتكنبن

كانوالدها.أجلشيخوحفيدةأجلشيخأبنةشيخة.الملوكستوئدعى

السجزى،عيسىبنالأولعبدالوقثأبولهاأجاز.المعوجبأبنيعرف

.حربببابوإفنتامهـ/62224اسنةببغدادتوفيت.وحدشلث

المشهدانى)4(.ا!كوفيأيانبنأحمدبنمحمدأبنةخلل35-

الرضىأبيأختهاأبنبإفادةسمعتببغداد.شيشة.الرببستوئلقب

حديثأ.لهاوذكرالبناء)6(أبنأحمدبنسجبالقاسمأبىمن)!(طارقبناحمد

الشونيزية.بمقبرةودفنتامهـ/623216سنةببغدادتوفيت.وحدسلت

أ)1

)2(

)3(

4(لم

)د(

)6(

.1/422بالنساءأعلام:كحالة

2/4.32مالتكملةالمنذرى؟

.3121/مالتكملةالمننرى::فيترجمتهاانظر

054صاليهالمحتاجالمختصر:الذهي37؟3/مائتكملة:المنثرى:فىترجمتهاأنظر

خالها(.ابنطارقبنأحمدوجعلالمشهدى،)وفيه

العامريالفرشيطارفبنسنانبنمحمدبنسنانبنطارقبناحمدالرضىابوهو

العبر:الذلحبي:انظر.ام1هـ/29559سنةتوفى.المحذثالتاجرالبغداديالكركي

الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابنا/918بإليهالمحتاخوالمختصر4/278-927ب

%4/803.الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن6/014ب

البناء.ابنالحنبليالقاسمابوالبغدادياحمدبنالحسنمحمدأبيبناحمدبنسعيدهو

العبرالذهبكا:1/621.بالمنتظمالجوزى:ابن:أنظر.ام1هـ/55555سنةتوفى

.دا%ا/5الذهبطمنرات:الحنبليالعمادابن41ا-%4/935
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الأسوأبىبنالح!منمحمدأنجيبنعلىالحسنأبىأبنةخديجة36-

)1(.البيعالبذبابنالمعروف

ببغدتوفيت.لإجازةبالسجزىالوقتأبيعنحذئت

.ام22هـ/624أسنة

النهروافحط)2(.الكريمعبدبنالحسنبنأحمدأبتةخديجة37-

معمر،صالحةأمرأةالعنبرى)3(،بابنأبوهايعرفالنساء.فخروئلقب

طلربنالحسي!عبدالقهأبوهوعنهوروتواحدآشيخأسمعثعفة،ذات

علمسمعثأخرىأمرأةإلبهايضيفكحالةرضاعمرانعلىالنعالى)4(.

المئويبدوالنعاليلمة(.طلحةبنمحمدابنأحمدبنالرحمنعبدأمهي
ومنا.الشيخدن!ذيكعناخذئهفيعاألحدهذاعندئتحصمرلمخديجة

لثافوئأصيل،العلميةالمعرفةمنإ!أللأستزاآخرينشيوخأسمعتانها

العلمبالمكانةبد!ليلى!تب،منقرأتهماخلالمقأو،الإسلاميةالعربية

يقح!مدهـهدفأوصارتالناشبينخبرهاذاعحتىتبوأتهاالتيالمحمودة

عن!سمعمنومنهمالكبر،فىعنهاسمعمنمنهم.والشيوخوالفقهاءانعلثاء

3/122.مالمتكملةالمنذرى؟:فيترجمتهاانظل)1(

أكثرووخربنواحعدةولهابغدادمنبالقربقديمةبليدةوهيالفهروانإلىنسبة2(لم

با4/846-.85مالبلدانمعجمالحموى::انظرالعلماء.منجماعةإليهائنسب

د2/1.بالنبلاءاعلامسير:الذهبي:انفرترجمتهاوعن%3/337اللبابا!لير:

الزاهرالنجوم:بردىتغرىابن104صإليهالمحتاجوالمختصر4/012بوالعبر

1271/بالنساءأعلام:كحالة!4/237الذهبلثذراث:الحنبليانعمادابن%6/75

باالنهروانىاحمدبنروحبزاعليائحسن)أبيبأسماقاربهاأحدا!!هبيذكرأ)3

.47512بالمشتبهالغبيزى(

17(.ؤالرفمفيترجمتهتقدمت)4(

.1/172بالندمداءأعر:كحالة)5(
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عنزويكصامئلأ)1(الأبيكونكأنآخرينبإفادةذلكوكان.الصغرفي

أبنولادةلأن،سنواتبسبعوفائهافبلذلكوكانالخير)2(.ابنإبراهيمسماع

حينفىكئيرأ.عليهادمدماعهوكانامهـ/563167سنةفيكانتهذاالخير

)3(البغداديالجالليعبدالرزاقبننصرصالحأبىالقضاةقاضىسماعكان

كانلثأنهايعنيوهذا.لممنواتبستوفاتهاقبلام168هـ/564سنةالمولود

سنةفىالمنيةوافتهاحتىوترريتحدثوظلتالعلميعطائهاقمةفى

.أم471هـ/075

منعددعلىوقفنا،فدالمحاملى)"(.أماليمنالئانىالجزءعليهاسمع

منها،سمعممنرجلأ)15(ئقدمعمافضلأبلغوالعلماء.الشيوخولئك

منأحدهمامنهمإلدينباستنتاءبغدادمنمعظمهمكاق،وروىعنها،حدث

تقي،الفاسي؟2/43بالحنابلةطبقاتعلىأطيلا:رجبابن3/941مالتكملةالمنذرى:

والصم!نبد،السننرواةبمعرفةالننببدكتابنبلانمأص:اشحسنياحمدبنمحمدالدبن

ق(،وتراجم)43-سيررقمالعراقيانعلمئالمجمعخزانةؤسمحفوظة،مخطوطة

11(.4اب-ه)44

ائحنابلةطبتالتعلىالذيلرجب:ابن23/237-236بالنبلاهأعلامسير:الذهبي

محمودابنايراهيموهو11(اب-45؟)4ق2/ق)خ(التقييدذيل:الفاسي2/243ب

بابنوشئهراسحاقابوىءالمقرالحنبليالأزجيالبغدادىالخيربنمهد!يبنسايمبن

بالفض!!الم!فمثورينالمشايخاحدكانبغداد.مسند،المحذثالإمامالشيخ،الخير

انظر.امهـ/648025سنةثيوتوامهـ/563167سنةمويدهالاسناد.وغلووالمصلاح

إليه،المحئاجوالمختصر54212.بالنبلاءاعقسير:الذهبيئقدم:لمااضافة

.42به/دالذهبشنرات:الحنبليالعمادابن304ص

22/693-993ب2/551،.بالنبلاءاعلامسير:الذهبي3/941مالتكملة:المنذرى

)16(.الرقمفيترجمتهتقدمتوقد104ص:،إليهالمحتاجوالمختصر

.للمرأةائعلميةالئفافةمصادرانظ
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ترتيبحسبمرئبينباسمائهمجدولأدناهوفي.سرخسمنوالثانيدمشق

ياتي:وكماالهجائيةالحروف

ال!ئمعار)1(.بنابراهيم10

الهروتيالمولدالبغدادفي6نالمقرعمىبنوهببناسعدبنأحمد2.

)2(.الدار

طار!)3(+بنأحمد3.

الصوفكط)"(.الصارسئانىعبدالواحثبنعبداللهبنيعقوببنأحمد4!

الجيلىصالحأبىبنضبدالقادربنعبدالرزاقبكرابىبنعبدالرحبمهـ.

الدار)5(.البغداديالأصل

الخاأسعدلأالمقرئالبخدأديطالبأبىبندلفبنعبدالعزبز6.
)6(.الثاسخ

.451:صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبئ

عدمنبهاوسمعواحدض!يرعلىببغدادالكريمالقرآنقرأصالحشيغالخليلابايكنى

ما/*38.التكملةةالمنذركي:انظر.ام691!ثص395سنةتوفيالعلماء.من

)35(.الرقمفىترجمتهتقدمت

%77123-78.إلنإءاعلامسير:الذهبي3/295مالتكملة:المنذري

سذببغدادتوفي.القاسمأبايكنىاصيلشيخعبدالرحيموفيه3/174مالتكملة:المنذري

.ام952هـ/606

النيارجب:ابن44123-5"!النبلاءاعلامسير:المذهبي2/526مالتكملةالمننرى:

المقرةالإمامالشيخمحصدأبوهوا!زيزوعبدا2/217-218بالحنابلةطبقاتعلى

بعامولدهمتعبدأ.صالحائقةعدلأوكاق.كتبهخزانةالمستنصرالخلينةولاهالمجود.

التقي:نقطةابن:انظرام923هـ/637سنةببغدادوتوفىاماد5هـ/055سنة

!3/26مالتكملة؟المنذريا/352ق8بالزمانمرآة:الجوزىابنسبط2131/ب

عل!الذيل:رجبابن/157بهوالعبر23/44-46بالنبلاءاعلامسير:الذهبي

ب(.2)70يق3ق)خ(التقييدذيل:الفاسي2/217022-ببلةالحقطبقات
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المقدسىأحعحرب.طخمقدامبكقدامةبنمحمدبناحمدبنعبدالله7.

ا(!الديؤإموفق،الحنبليالصالحيالدمشهقيالجماعيلي

البغداديتغلببنمختاربنإبراهيمبنالمباركمحمدأبىبناللهعبيد8.

السيبي)2(.بابنالمعروفالعدلالدقافالأزجى

الفقيهالمسعوديالبغدادىهصبنمنصوربننصرابيبنعثمان9.

الوتار)3(.بابنالمعروفالواعظالحنبلي

هبةبناللهعبيدبنأحمدالمعاليأبيبنيونسهنصورابىبنعليا."

بالعماد)"(.المنعوتالبغداديالله

والمونق104:صاببهالمحثاجوالمختصر55112هبالنبلاءأعلامسير:الذهبي)1(

فيمصنفاتلهالعالموأنمكياءالعلمبحورمنكان.الامامالحنبليالفقيهمحمدأبايكنى

هـ541سنةمولدهبها.وسمعبغدادإلىرحل.مجلداتعشرفي)المغني(أشهرهاالفقه

الذهبي:3/701مالتكملةالمننرى::انظرام223هـ/062سنةوتوفيام461/

-166ا22/65وب55551-هو2/542هبالنبلاءاعروسير/97بهالعبر

-ا2/33بالحنابلةطبتاتعلىالنيل:رجبابن524:صإليهالمحتاجوالمختصر

%ه/88-98.الذهبشذراث:الحنبليالعمادابن941

سنةمولده.وحدثبخطهكتبمحمد.ابيالشيخأبنالأجلالشيخالقاسمأبائكنى)2(

بغدادئاريخنيل:النجارابن:انظر.ام222هـ/961سنةوتوفيام551هـ/555

المختصر:الذطي0881-3/مالثكملة::المنذرىئعلب()ابنوفيه1-60ا17/50ب

232.:صإليهالمحتاج

مولده.وأفتىدرس،الأخلاقحسنكيسففيهشيخ،جالفراباويقالالنتوحأبايكنى)3(

نيل:النجارابن:انظر.ام238هـ/636سنةوثوفيام155هـ/555سنةتقريبا

طبقاتعلىالذيل:رجبابنء.3/705-8مالتكملةالمنذركه:17/243ببغدادئاريخ

الذهب:شنرات:الحنبليالعمادابن000(بننصربن)عئمانوفيه2/217بالحنابمة

.ا-182%ه/85

العلماءمنعددأسمعمنصور.أبيالأجلالشيخابنالأجلالشيخ،الحسنابائكنى)((

.3/421مالتكملةالضنركأ::انظر.امهـ/462226سنةببغدادتوفي.وحذث
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الغبمري)1(.بابنالمعروفالنهروانياحمدبنروحب!علىا.أ

معينالضرير،الفقيهالفاخرانىالواسطيخميسبنهلالبنع!-اأ.2

)2(.الدين

بابنالمعروفالكاتبإلأزج!البغداديمنصوربنعمربنعلي.ا3

)3(.الرائض

أسماعيلبنأحمدبنمحمدبنإبراهيمبنمحمدبنالفضل10!

)4(.الزبادي

)3(

):(

النجيبابيعنحدثاخيها.ابنويثالالنهروانيخديجةأختابنوهوالحسنأبايكنى

انظر:.ام182هـ/561سنةالئمانينعشرفيتوفي.النهروانيةوخديجةالسهروردى

إليالمحتاجوالمختصرده2/1.بالنبلاءأعلاموسير2/475بالمشتبه:الذهبي

.104:ص

علىأالذيل:رجبابز1/236مالتكملة:المنذرى%2/434المجددالتاريخ:النجارابن

أمنشيخالدينمعينويلقبعليألحنسنابووهوا/384بالحنابلةطبتات

الإمامامذهبعلىوئفقهواستوطنهابغدادقدم(واسطأس!ملمن)فريةا)فاخرانية

ا...ام218هـ/615سنةتوفيالطريق!.حسنمتدينأفاضذكان)رض(.حنبلبز،

ثمالفخار،بيعإلىنسبةوفيه4/357بالذهبشنرات:الحنبليالعمادابنايضأ:

(.واسطسوادمنية)قرالفاخرانية-وصوابهالفخرانيةإلىمنسوبوهوفق!

.االشيخعلىالعشربالقراءاتالكريمالقرآنكر!ببغداد.شيخمنصور(بايكنى

مولد.وحتثويخرهاالنهروانيخديجةمنوسمعالبطانحيعساكربنعليالحسن

و25212مالتكملة:أنمنذرى:انظر.أم12هـ/9062سنةوتوفيام1هـ/57فىه2سنة

والنضل.الزيادى،إبراهيممحمدبنالفضلىفجعلتنافعالأءالباحئةعلىايأمرالتبس

ءاعتمدتالذكطاالكتابأصلو(نويبدواحدأ.9شخصاالبغدادىمنصوربنعمر

بنالفضلوفاةذكرتلأنهاإليهلدتبهلمسقطفيهالنصقتحقيقفي

.االتاريخ:النجارابن:انظرمحمد.بنالغضلحياةترجمةفيامهـ/906212سنة

81.81-؟2/0ب

..سراهلمنمحمدأبايكنى،الزياديكثيربنيحيىوهوإليهالمنتسبجدإلىنسبة

وضكيزالسمعانيسعدابوعنهروى.عصرهفيأمامهاوهو(خراسانبلادمن)مدينة

.ا:الأ"ليرابن:انظر.ام1ههـ/56اهسنةوتوفيام60هـاه458سنةمولده

81-2/0.812بالمجددالتاريخ:النجارابنأأمو!2/4ب
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!يجة--إ.(/!،؟-!مضكان)1(راجحأبن؟!الدجميثي(أبز،ويت-ا.أ5

.بضربأنو،ا!ةفرا

14(.البنثادقيإالحرانىالعباسبنعبدالفهبنمحمدإبنةخديجة38-

الأموال"3كتابالزينبى،طرادمنبسماعهوالدها،منسمعتفحدثة

.ام161هـ/557سنةوذلكللأزد!ط

)3(.الخفافالبغدادىغالبأبيبنكاملبنصالحمحمدأبىأبنةذكأة93-

منجماعةلهاأجاز.وروتحا-تتببغداد.شيخة.عائشةأخئاهى

بنعلىبنمحمدغالبوأبوإيطرائفي)4(،ابنأحمدنجنعحمدعبدالفهأبوبينهم

بنبصبنراجحبنخلفبنمحمدوهو04صاإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي)1(

المنعوتالدارالدماثمقيالأصلالمقدسيزريقبنالفئحبنموسىبنعيسىبنهلال

الاماممذهبعلىببغدادتفقهعالمامامصلحفقيهجليلشيغجمدالقهأباوئكنىبالشهاب

كتب،الأخلاقحسنالعباداتفيمتحريأالمحنوظاتكثيركان)رض(حنبلبناحمد

نابلسأرضمنبجماجمنمولده.العلوممنوغيرهالحديثمنكئيرأبخطه

سبطا/53بالئقييد:نقطةابن:انظر.امهـ/618231سنةوتوفيامهـ/55155.سنة

العبر:ا!ذهبي3/36-37مالتكملة:المنذرى2/622%لمقالزمانمرآة:الجوزيابن

علىالنيل:رجبابنا-22/56158وب2/542هبالنبلاءأعلاموسيربه/75

%ه/82.الذهبشذرات:الحنبلىالعمادابنا-2/24125بالحنابلةطبتات

منماتمنآخركانوالدهاانوفيه2/352-353بالنبلاء،اعرسير:الذهبي21(

)روضةسماهكلابأألفحسن.نظملهوكان.الدمغانيأبنالحسنأبيالقاضيشهود

4/171بالعبرايضأةانظرام.هـ/56164.سنةتوفي.ابنتهعنهروىوقدالأدباء(

الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن%ه/368-936:الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن

.1092/بالنساءأعلام!كحالة4/928ب

2/902مالتهـملة:المننرياب(:)83ق)خ(الأستراك:نقطةابن:ترجمتهافيانظر)3(

عن)نقلاا/934بالنساءأعلام:كحالة45صااليهالمحئاجالمختصر:الذهبي

(.اكالإستدر

.ام1هـ/47ه"2سنةتوفي.الطرانفيحسنبن(حمدبنمحمدعبداللهأبوالمسندهرأ"(

.414912بالحناظتذكرة:الذهبى:انظر
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الفههبةالقاسموأبو)2(،الأرمويعمربنمحمدالفضلأبوائقاضبئوالدأية)1(

ام.21هـ/6875سنةئوفيت.الحاسبابنالحسينبن

بابنالمعروفالتستريالبغداديالحلاويمنصوربنحمكئمانأبنةذرة!-.

فيادة)3(.

إنجغداد،البصرةلبابالمجاورةالتممتربينبمحلةولدلث.عئمانأمتكنى

هبةالقاسدءأبىمنلمعمعت.البصرةباببمحلةسكنتئم.و!رستنشأتوبها

وحدسنت،صحبحآ)5(.سماعهاوكانلطيفأ،جزءأالثسئرفالحريركط)4(الفه

أنجنعنهاروفكماالضياء)6(.عنهاورواهامئهمسموعاتهاسمعوممن

لا"لبنوأجازت.معجمهفنالقرشىعمرعنهاوأخرخ)8(.اللطيفوعبد)7(خليل

)41

)5(

)6(

الأ(

الم!ئربغدادمفيدالمسل!ثة.ابنصاحب،الدايةابنعليبقمحمدشكلالبابوهو

.ا!4/79بإلحفاظتذكرة:الذهبي:إنظر.ام1هـ/548فر3سنةتوفي.الجقاعة

)33(.الرقمفئترجمتهتقدمت

المننرى:اب()82وقأس(ا771ق)خ(اكالإستدر:نقطةابن:في!جمتهاانظر

النساءاعلامكرالة:945صابيهالمخاجالمختصر:الذهبي2/431مائتكملة

1/035.ب

الرقمفيترجمتهتتدمتوقدكذا.البصر()أبنبلفظب!2/46!النبلاءاررسيرفي

.)22(

أب(.)83قإخ(الإستدرإك:نقطةأنجن

الماردينيالنشتبريالعراقىحسنبنمعمربنالآنجببنالخالقعبدمحمدأبوهو

رحل.الدينضياءالمعمرالمحدثالجليلالفقيهالإمامالشيخبالحافظالمعروفالشافعي

مولده.الجوزيوابنشاتيلابنمنهمائعلماءمنطانفةمنببغدادوسمع

النبلاءأعلامسير:هبيالبماانطر:.ام2ادهـا646سنةوتوفي،م11هـ/53742سنة

ابن2ب/9/4الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن2بد/20والعبر23/9232-48ب

.242-ه4بد/4الذهبشذرات:الحنبل!!العماد

)16(.الرقمفيذ.جمئهتقدمت
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عنهاوأخبربغداد)1(.منإليهالإجازةكتبتوقدأيضأوللمنذرىالد!ى

الهحاسنأبوأما.المقدسيالواحدعبدبنأحمدبنعلىأيضأدالأجازة

سنة)2(.وعشرينبشمعفبلهاماتوفدعنهاكتبممنكانفقدالحافظالدمشقى

)3(.المهتديبنالعزيزعبدبنمحمدالفضلىأبىابنةدلال41-

توفيتعنه.وحدكتاباها،سمعتالمهتدى.بنعليأبيأختوهي

.ام11هـ/8054سنة

)4(.الخبريالمعلمعبدائفهبنإبراهمبنعبدالقهحكيمأبىابنةرابعة42-

صالحة،فحدكة،بغداد.رابعةوتسمى،حكيملأبيالكبرىالأبنةهى

وابن)5(الجوهريمنهمسمعتوممن.وروتهالحديثسمعت،زاهدة

الموصلىسعدابىبنعليبنمحمدبنيوسفالعزابيبناللطيأطغبدوهو)"!(

العال!الأجلالشيخمحمدأبائكنىبالموفق.المنعولتاالشافعؤالمولدالبغدادىالأصل

وصدنففيهماوبرعوأللغةبالنحواشتغل.حلبايىنزالمتكلمالطبيباللغويالنحوي

سنةببغدادمولدهوغيرها.ومصروحلبودمشقببغدادوحتثمفيدةتصانيف

-3/792مالتكملة:المننرى:انظر.ام231هـ/626سنةتوفيوفيها.ام611هـ/557

-ا/15بهوالعبر32-22/0323وب2/542.بءةاأعلامسير:الذهبي892

بنالرحمنعبدالدينجلال،السيوطي)1216(اق3ق)خ(التقييدذيل:الفاسي116،

الفضلابومحمدتحقيق،والنحاةاللغو%طبقاتفيالوعاةبغيةمحمد:بنبكرأبى

أبن2/56،1باماهـ/384649وشركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعةا،ط،ابراهيم

.%ه/132الذهبشذراث:الحنبلىالعماد

.2/143مالتكملة

1(.)1الرقمفيترجمته(نظر.ام917هـا575سنةتوفى

ق)خ(الاستدراك:نقطةابن9/181بالمنتظم:الجوزكطابن:فيترجمتهاانظر

(.المهديبن).!...وفيهما354اأبالنساءاعلام:كحالةاب()72

أهلمنعبداللهحكيمابووكان.فارسمنشيرازبنواحيقريةوهيخبرإلىنسبة

ايأنساب:السمعاني:فيترجمتهاانطرمعلمأ.بهاوصصاربغدادالىوانتقلخبرقرية

1/313باللباب:الأثيرابن11()فىهق)خ(الإسئدراك:نقطةابن2/31831-9ب

المشتبه:الذهبي.كذا)الحيرى(وفيه1/75ق8بالزمانصرآةالجوزكما:ابنسبط

النساءاعلام:كحالةا/263-264بالشافعيةطبفات:شهبةقاضيابن1/184ب

271.ا/ب
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،الجوهري:عنهمحدنتوممن.وأخرتوحدشلت.)2(المسلمةوأبن)1(النقو،

الفضلبنالحسنبنوعلىالشروفىمحمدبنعلىبنمحمدلحسي!توأبو

أخبرتهفقدالسلفىأماهـغيزه.نا!كأ)4(بنمحمدابنهاعنهاحذث.،)3(الكاتب

بناسحسنبنعليبنمحمدبنعلينجوالحسنمحمدأبووهوهرالجهبيعإلىقلحبة)13؟

امين.الأصولصحيح،اصرديثفكثرصاتح"لقةشيخبغدإدأهلمن.الجوهريعبدإلقه

انظر:،ابمه!/454563سنةوتوفيهـ/739*363ببغدادسنةومولدهشيرازمناصله

الأئير:ابن*:2/125ايأتم!بأ:السمعاني7/!93بدخدادتاري!خ:ألبغداديالخطيب

الذهبطمنرات:المحتبمالعماتابن231-32"3/بالعبر:الذ!بي313اابانلباب

.3/293ب

فحذثالتتور.بأبنافررهـوف!البزازيمبثالذبنأحمدبنمحمدبنأحمدإلحسينأبوهوا!ا

:البغدادياشخطيب:انظرا*ء75،هـ!ا/!2!لمأ.سنةوتوفيم99اهـا38اسنةمولده.صدوق

العبر:هبياتا1ا-1/7058.مالتمقجاطك!ليرابن4/81!-382ببغدادتاريخ

%3/335-336.الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن3/272ب

131(.اشرقمفيترجمتهتقدمتالمسنمةبناحمدبنمحمدتجعفرأبوهو)2(

الكاتبالبغداد!المئضقنجنعميبنالحسنبنعل!منصورأبوالمشهورالشاعرهو)!أ!

انظر:.أمهـ/46720لعمنةهتوشيوقت!.اديبكان"صئزدر".بالممعروفالمن!ثميء

8/028281-بالمنتظم:الجوزيابنانحسن!)أبو،فيهأ-أ2/9بالأنساب:ألسكعاني

وسير3952/بالعبر:الذهبي(!51)5ق)خ!اكالإستدر:نقطةابن)صربهر(وفيه

الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن)ذريغر(وئيه18/353435-بالنبلاءاعلام

ب!/322-323.الذهبشذرات:الحنبليالعمادإبن%ه/49

البغداديالأصلالقرسيالسلاهيعمربنعليبنمحمدبنناصربنمحمدهو)4(

أصحابمقدمرهوالطريقةحسنثبتألثةكان.الفضلابائكنى،الحافظاللغويالأديب

توفيامهـ/467740سنةمولده.كتبهوقفببغ!اد.وقتهفيالحديث

الكامل:الأثيرابن1-63أ/162؟بالمنتظم:الجوزىابن:انظر.أم1هـ/5555.سنة

العبر:الذهبي1/225-226ق8بالزمانمرآة:الجوزيابنسبط2،"11/2م

الضلجلي:العمادانجنبه/321-322الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن4/541ب

.4/دها-156بالذهبإتشنل
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لتاريخه)رض(طالبأبىبنعليالأمامعنمأثورمسندبقول

ببابودفنتأم1هـ/25118سنةببغدادتوفيتام)1(.01هـ/6942سنة

)2(.أبرز

زي)3(.الجهابنالرحمنعبدالفرجأبىأبنةرابعة43-

المتوفىقزاوغلىبنيوسفالمظفرأبيالسبطوالدةوهي

أبىالأولزوجهاوفاةبعدالسبطوالدئزوجتقدكانتأم.هـ/654256سنة

تمثعتوقدام)4(.الم"هـ/575اسنةئزوجهاالذىالطبرىرشيدبنالفتح

أبيها.معالحديثوقدسمعت.عظيمةوهيبة،محترمةبمكانة

)5(.الأرمنيةعبداللهابنةراجية44-

النجيبأبىالشيخابنعبداللطيفالشيخعتيقةوهىمحمد.أمتكنى

معسمعتصالحةإمرأةكانث.ولدهوأمسابقأ-ذكرهئهقدمالسهروردي

عبسىبنعبدالأولالوقتأبوبينهم)6(الشيوخمنجماعةمنمولاها

ثابتبنيحيىالقاسموأبوأحمد،بنعبدالباقىبنمحمدالفتحوأبوالسجزى،

3(

،(

ب(.)337/قم)خ(البغداديةالمشيخة:السلفي(

(ص
.د:انظروالبارودية.الدينوقمروالمهديةالفضلمحلةاليوملسملببغدادوهي

.123صبغداد،خارطةدليلجواد:مصطنى

ابو،والدتهوهىقا/8332بالزمانمرآة:الجوزيابنسبط:فيترجمتهاانظر(

26.ص،الروضتينعئىالذيل:شامة

8بالزهـنمرآةالجوزى:ابز!سبطا/لم251-258.بالمنتظمالجوزى:ابنا

قا/332-331.

.ا3/7"مالتكملة:المنذري11()65ق)خ(الاستدراك:نقطةابن:فيترجمتهاانظر(

السابقة.الصفحاتفيالشيوختراجمتقدمت(
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هـ622سنةبأربلتوفبت.واربلببغدادجماعةمنهاوسمع،وحدثت.بنداربن

بها.ودفنتام225/

الثمعارابنصدقةبنحمادبننصربقمحمودالمجدابيابنةرحمة45-

.والدار)1(المولدالبغدادكطالأصلانىالحر

هـ/957سذةالمتوفىأممجداأبوالصالحانشيغرالدها.أيمنأمتكنى

سمعتغ.3المؤيوسفبنعمرحفصأبىالصالحالشيخزوجوهىام183

هـ056سنةتوفيتوحدئتا.وغير!أحمدبقعبدالبقيبنمحمدالفتحأبىمن

ام)2(.532/

االمعلمة)3(.محمدابنةرشبدة46-

.)4(النخاسابنن!صرأبومنهاسمع.البصرةمنوهى

)5(.البغداديةالسكنبنمحمدبنالحسنبناسماعبلابنةزبيدة47-

ببغدادتوفيت.السجزيعيسىبنعبدالأولىالوقتأبولهاأجارمحدئة

.حربببابودفنتامهـ/628023سنة

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

!4-43.،/لممالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانضر

18/43.ببغداتتاريخذيل:النجارابن

2.371/مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانظر

الأجلالقاضيابنيحيىالحسنأبيالأجلالقاضيابنمحمدنصرابوالأجلالشيخهو

الغرافيمحمدبنمحمدبناللهفضلمحمدابيالأجلالقاضيالله!ةالمعاليأبي

مأهـ/534913سنةمولده.النخاسبابنالمعروفالعدلالمولدالواسطيالا"صل

الايل:شامةأبو2،371/مالتكملة:المنذري:انظر.ام2هـ/61316سمنةبواسطوتوفي

اسماعليلالفداأبوالدينعماد،كثيرابن)النحاس(وفيه9951-.صالروضتينعلى

17/75.بسنة()بلامصر،السعادةمطبعةوإلنهاية،البداية:القرشيعمربن

3/392.مالحكملةا:ال!نذري:فيترجمتهاانظر
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صالغأبىبنعبدالقادرمحمدابىبنعبدالعزيزمحمدأبىابنةز!رة48-

.البغدادي)1(الجيلي

وعانشةسعادةالمحدئتينعموابنةفقب4،شيخوحفبدةشيخ،ابنة،محدثة

وأبوعبدالحقالحسينأبولهاأجاز.الجيليعبدالرزاقبكرأبيالفقيهابنتي

يلدرك)2(بنوالأسعد،يوسفبنأحمدبنعبدالخالقابناعبدالرحيمنصر

+امهـ/632234سنةببغدادتوفيت.وغيرهم

.الحياةأمئكنى)3(.الأنباريحاضربنأحمدبنمحمدابنةزهرة94-

وأحمدالبطيبنالنتحابىمنسمعتببغداد.المسندةالصالحةالشيخة

بنئابثبنيحيىعلىسمعتانهاالفاسىالدينتميوذكرالمرقعائى)4(.بن

هؤلاءعنوحدئتوروتأبيها.منبسماعهامسرهد)5(بنمسددمسندبندار،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

3/5.93مانتكملة:المننرى:فىترجمتهاانظر

،ام577هـ/047سنةمولده،المعمرالبوابالبغدادييلدركبناسعداحمدأبوهو

4/921بالعبر:الذهبي:انظر.سنة401ولهام178هـ/574سنةوتوفي

ابن6/840بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن251ا/بإليهالمحتاجوالمختصر

كذا....(بنأسعدبن)أحمدوفيهما4/246بالذهبشنرات:الحنبليالعماد

3/414مالتكملة:المننرى11(1)1ق)خ(الاستدراك:نقطةابن:فيترجمتهاانظر

الجنانمرآة:اليافعي214421مالحفاظوتذكرة1-34ا/33بهالعبر:الذهبي

4212بالنساءاعلام:كحالة1به/95الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن4/85ب

.واحدةوكلاهماض!لب19علىالتباسوهوالاسمبهذاشخصيتينذثروقد

للشيخالمرقعةيبسطكانبالمرقعاتىالمعروفالمباركبناحمدالعباسابوهو

التكملة:المنذرى:انظر.ام174هـ/575سنةتوفي.الكرسيعلىعبدالفادر

العمادابن21ا/5باليهالمحتاجوالمختصر4/012بالعبر:الذطي3/441م

4/237.بالذهبشنرات:ا)حنبلي

.للمرأةالعلميةاللثافةمصادرانظر
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سنةفيمولدهابالغداد.رباصلهاوكان)1(.الطلبةبعصتمنهاوسمع.الشيوخ

سنةببغدادوتوفيت.ام561هـ/556سنةوقيلام1هـ/55495

ال!منصور.جامعبمقبرةودفنت.سنة!7ولالاامهـ/235!63

بدر)2(.بنأحمدمولاةعبداللهابنةزهوة5-5

الشيخعناد2لبخدالغرنجهلطالجانبفىقطفتابمحلةحدئتمحدثة

أحمدبنعبداللهمحمدأبوالإماممنهاوسمعالنرسى)3(.بنالغنائمأبى

أم)4(.هـاهـ/.545سنةصفرفىوذلكالخ!مفببن

أ.)5الجوزيابنعبدالرحمنالفرجأبىابنةزينب51-

ءغيرهمنالعلموصلبتأليهامنألحديثسمعت

الرؤساء)لأ(.رخبسابنهحمدبنعبداللهابنةزينب52--

)1(

)لأ(

)3(

)،(

)5(

)6(

11(.؟1)ق)خ(الاستلراكنتطة:ابن

اعكلفيكحالةنقلوعنه)1111(ف)خ(الاستدراك:نقطةابن:فيترجمتهاانظر

.2/24!بءلنساا

بنمحمدهوالغنائموابوقرى.عدةعليهالكوفةانهارمننهروهونرسإلىنسبة

مكئرأ+لالةوكان.قراءتهلجودة(بيانقبالقارئالحافظالنرسيالكوفيميمونبنعلي

ابن:انظر.ام161هـ/551سنةوتوفيام320هـ/424سنةمولدهعفيفأ.متقنأ

وفيه3/355-356بصادردارطاللباباي!!ر:ابن9/918بالمنتظم:إلجوزكط

.%4/92الذهبشذرات:الحنبليالعمادابنهـ(705سنة)توفي

.%2/42ألننماءاعر:كحالة11(11)ق)خ(الاستدرالا:نقطةابن

علىالذيل:شامةابوقا/8332بالجنانمرآةالجوزك!:ابنسب!:فيترجمتهاانظر

.2-27آصائررضتين

.45صاإليهالمحتاجإلمختصر:ألذهبي:فيترجمث!اانظر
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الأخضر.وابنالقرش!،،عمرمنهاوسمع،وحدئت)1(،بيانابنسمعث

.ام291هـ/588سنةتوفيت

الخفافالصابونىالحسينبنمحمدبنعالدالوهابابنةزينب53-

)2(.الحنبليالمالكيالمقرئ

الشيخوالدةوهيأصيلةشيخة.المباركةوتدعىالناسسثتلقب

غالبوابا)"(الحصينبناللههبةسمعثالمجد)3(.أبئابنحنصأبىا!مالح

وغيرهم.الأزجيالمذكوربنالأسعدبنقرائكبن)6(الأغرواباالبنا)5(ابن

.بيانبنمحمدبنعليهو)1(

اليهالمحتاجالمختصر:الذهبي31313وم176اماالتكملة:المنذركي:فيئرجمتهاانظر)2(

104.صا

الأصلالدينوريعمربنعليالحسنأبيابنكرمالمجدابيابنعمرحفصأبوهو)3(

توفيالعلماء.بعضلهواجازوحدثسمع.الحمامىالجعنركطوالدارالمولدالبغدادى

العبر:الذهبي3/331مالتكملة:المننرى:انظر.أم231هـ/962سنةببغداد

.به/132الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن1به/16

الشيبانيالقاسمأبوالحصينبنالعباسبنأحمدبنعبدالواحدبنمحمدبناللههبةهو)4(

ما545هـ/432سنةمولده.السماعصحيحدينأكان.العراقمسند،البغداديالكاتب

الأثير:ابن1/24هبالمنتظم:الجوزيابن:انظر.ام135هـ5251سنةوتوفي

%4/77.الذهبشذرات:الحنبلىالعمادابن%6614العبر:الذهبي1671/مهالكامل

الحنبلي،البغدادىضحالبابوالبناءابنعبداللهبناحمدبنالحسنبنعليبنأحمدهو)5(

:الجوزيابن:انظر.ام132هـ5271سنةتوفى.مرويةمشيخةله.العراقمسند

%4/97-الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن%4/71العبر:الذهبي1/31.بالمنتظم

.85

عنروى.الأ.رجيالمنكوربنالألسعدبنقراتكينالأعز--وتكتبالأض!رابوهو)1(

-5614بالعبر:الذهبي:انظر.ام921هـ/452سنةثوفيعاميأ.وكانالجوهري

%4/75.الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن57
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وأجازت.حمدوقبنمحمدبنوالحسن.حف!صأبوولدهامنهاوسمعوحدثت

معروفبمقبرةودفنتام291هـ/588سنةببغدادتوفبت.الدبيثي)1(لابن

الكرخى.

.الكرخى)2(منصموربنعميرابنةا!اخوةسمث54--

منسمعتمحدئةذكرها.الآتىالأخوةستعمابنةأنهاوانراجح

سنةوذلكالمحاملىاسماعيلامالي)3(منالثانىالجزء(الحسنإبنعاصم

عليها.وقرئام3ءههـ/158

.)4(الكرخيمنصوربنمحمدابنةالأخوةست55-

سنةتوفيت.الأزجى)5(صدقةمنهاوسمع،الحسنبنعاصمعنحدثت

.ام1هـ/هـ5353

.الشهرزورى)6(الملكاينةالمباركةالأهلسث56-

ربيعشهرفىعليهاقرأهالرواةمنبسلسةمسندبحديث!السلفيأخبرت

الحارثبنعقبةعنأبضأمسندآخرخبرأوروتام1هـ/79430سنةالآخر

)رض(.)7(الصديقبكرأبىمعوخروجه

)5(.الرتمنيترجمتهتقلمتوتد514:صابيهالمحتاجالمخثصر:الذفي)1(

15..!2/5النساءأعلام:كحالة)2(

.للمرأةالعلميةاللدافةمصالرانظر)3(

أعلام:كحالة2/548بألمشتبه:الذهبي2/235مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانظر)"ا

(.المشتبهعن)نقلأ2/151بالنساء

)منسوبءالكيالالميدانيالأزجيالبغدادىصدقةبنعليبنصدقةمحمدابوالشيخهو)"(

2/235مالتكملة:المنذري:نظر.ام121هـ8061سنةتوفيالأزج(بابميدانإلى

.1%2/12ابيهالمحتاجالمخثصر:الذهبي

1246(.إاق3م)خ(البغداديةالمشيخةفيإلسلفىذكرهاهكذا)6(
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الأشقرابنعب!اللهبنعليبنعبدالرحمنمحمدأبيابنةادارست57-

الحربد؟)1(.البغداديهالتزنىبابنالمعروف

بناحمدبنعبداللهالقاسمافيومنأبيهامنسمع!ببغداد.شيخةكانت

!اما!هـ/5882سنةتوفيث،وحدئث،يوسف

جردةبنالحسنبنأحمدبنمحمدعبداللهأبىابنةناجيةالسعودست58-

)2(.البغدادي

.ام1هـ/60512سنةتوفيت.الجوهريعلىبنالحسنعنحدثث

سمعالنىابيهامالخيارى)3(ابنجدةنفسهاالسعودستالمحدئةأنهاوالراجح

منهـا.

الصغرئ)،(.العلماءست-!ه

الكبرىالعلماءستوأختالجوزيابنسبدالرحمنالفرجأبص!طابنةهي

.وغيرهأبيهامنالحدبثسمعتذكرها.الآتى

)5(.الكبرىالعلماءست5-6

م.لا.م/!)135(.!)7(003/-2

1/177.التكملةالمننركط:في:ترجمتها(نظر11(

أعلامفيكحالةعنهونقل)188(ق)خ(الاستدراك:نقطةانجن:فيترجمت!اانظر)12

.58/1بهالنساء

المغزالالبغداديالحسينبناحمدبكرابيبنالحسينعبداللهابوالأجلالشيخهو)3(

وتوفيام41هـ/5355سنةمولده.الشعروقالوحدثسمعالخيارى.بابنالمعروف

.3/24مالتكملةالمننري::انظرام22هـ/6170سنةببغداد

26-27.:صالروضتينعلىالذيل:شامةأبو:فيترجمتهاانظر)"(

15(
.ن.م
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ابيهامنالحديثسمعتالجوزى.ابنعبدالرحمنالفرجأبىابنةهى

.هغيرو

ابنيحيىمحمدابيبنعلىابنة-نعمة-وتدعىالكتبةست61-

المدير.)1(البغداديالطراح

إمرأة.وجوهرةعزيزةاختاها.الحديثبيتمن)2(.عبدالغنيأمتكنى

وأبايحيىمحمدأباجدهاسمعتصادفة)3(،،حسنة،زاهدة،عابدة،صالحة

جدهاعنوروتوحدئت،البسطامى)4(.عبداللهبنمحمدبنعمرشجاع

بعدبغدادغادرثانهاويرجححياتها)5(.آخرفيسكنتهاالئيدمشقفىالكثبر

الذينالشيوخأوائلبينمنكانثانهابدليلبقليلفبلهاأوأمهـ/095391عام

)1(

)2(

14(

)5(

التكملةالمننري:2/952قحهالزمانمرآة:الجوزيابنسبط:فيترجمتهاانظر

و2/433ابالنبلاءأعلاموسير1به/5العبر:الذهبي918او03و2/34م

المستفاد:الدمياطي204:صابيهالمحتاجوالمختصر645و2581/بالمشتبه

ابن1-6/59الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابنهـ(452سنة)ولدتوفيه926ص

فيوالمديربه/182النساهأعلام:كحالةبه/12الذهبشنرات:الحنبليالعماد

فيهاشهاداتهمليكتبواالشهودعلىالقاضيفيهاحكمالتيالسجلاتيديرمنهولقبها

أجدادها.احدبهاشتهرلقبوهو

1/938.مالمشيخة:جماعةابن

.962:صالمستفاد:الدمياطي

المفتيالواعظالمفسرالحافظالبلخيالبسطامىعبداللهبنمحمدبنعمرشجاعابو

بروايةتفردمتدينأورعاكان.جماعةعليهتفقهبلخ.مشيخةانتهتابيهالمتفننالأديب

ما582هـ/47دسنةمولده*العقولالقطاتكتابتصانيفهمن.الايثمومسندالشمائل

طبقات:السبكي4/178بالعبر:الذهبي:انظر.ام661هـ/562سنةوتوفي

الع!ادانجنب.هـ/376ةالزا"صالنجوم:بردىتغرىابن2525-7/48بالشافعية

.02%4/6تالذولاتنعذر:اتطبلي

.524صاليهالمحتاجالمختصر:انذهبي
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هـ)1(/195عامذلكوكانمنهموسمعهـ"656هـ-58ا"المنذرىبهمالتقى

اشيخئتا"بنعئهاالذىأيضأام(هـ/654256)تالجوزىابنوسبطأم491

ابنعلىوالفخرام،هـ)2(/565353شنةفيبدم!ئمواالحديثعليهاسمعوقد

يسمعيومئد!وهوعليهافيهيقرأكانل!اعلميأمجلسأحضرالذي)3(البخاري

ببغدادحدئتقدوكانتام402هـ)"(/آ.!سنةالاولىجمادىفىوذلك

علىا)حسنوابو)5(المقدسيالت!،منهاسمعوغير!ما.أيضأوالحجاز

وابوعساكر)6(ابنالحسنوابوالبخارى(ابنالفخر)هوالمقدسي

)،(

%23/931-322.النبلاء؟اعلىسيرةالذهبي2/135مالتكملة:المنذرى

2/952.ق8!بالزمانمرآة

اسماعيلابنعبدالرحمنبناحمدبنعبدالواحدني!احمدبنعليالبخاريابنالفخرهو

شيخائدنيا.مسند.العباسابيبنالحسنأبوالحنبئي،،إلصالحيالمقدسيمنصوربن

سنةستينفرابةالحديثروى.والورعطيانةوالهبالديانةمعروفمهيبوقورجليل

سنةوتوفيام891هـا595سنةآخرمرأ!هالبلاد.منإليهالطلبةورحل

به/368-936العبر:الذهبي1/388مامشيخةاجمأ.عة:ابن:لحظرام192هـ/596

ابن8/32بالزاهرةالنجوم:بردىتغرى1/ن13/432بوالنهايةالبداية:كثيرابن

.ا،-417%ه/؟الذهبشنرات:الحنبليالعماد

3؟البخارابنالنخرمشيخةعننقلأ434صحاشية!/%االنبلاءاعلامسير:الذهبي

الحنني.ألظاهرىابنخرجهاالتي

بنحسنبنرافعبنسروربنسلطاقبننعمةبنعبدالضحمبنيوسفعبداللهابوهو

بمدينةالغربيبالجامعالإمامةولي.بلتقيالمنعوتالحنبئيالفقيهالمقدسيجعفر

ما42.هـا638سنةوئوفيام091هـ/586سنةفيتقد!كأأمولده.وحد!سمع.نابلس

ابن2/221بالحنابلةطبقاتعلىالذيل:رجبابن3/564مالتكملة:المنذري:انظر

.2-ه/20الذهبشنراث:الحنبليالعماد

الشافعيالدمشتيعساكربناللههبةبنالحسنبنمحمدبنالحسنبنعبدالوهابهو

اشتغل.الطريقةمحمودالسيرةجمطفاضلجليلشيغ.البركاتابيبنالحسنابو

طويلة.مدةالنوريةالحديثدارمشيخةوولي،الدينوأهلالعلماء،طربقولازمبالعلم

العبر:الذهبىما/375-377المشيخة:جماعةابن:ان!لمر.ام66261؟-/0سنةتوفي

شذرات:الحنبليالعمادابن17027بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن026%ه/

.2/03%هالذهب
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الصلكابنةوفاطمة)12،الحرانيزينبمنياسمعتالنساءومنالبقاء)؟(.

زوجهابإفادةبدمشقمن!اسماعهاوكانست)"(.ماهالقضاةوستالأيوب!ا)3(،

حدثمنآخروكان.وجماعةخليلوابنالضياءعنهاوروى)5(.وقراءته

ايضأ.منهاسمعقدوكانعمرابيبن)6(عبدالرحمنالدينشمسالشيخعنها

)3(

)4(

)5(

الشافعيالنابلسيبكاربنالمفرجبنبذربنالحسنبنسعدبنيوسفبنخالدهو

مولده!المعروفينوالحفاظالمشهورينالمحدئينأحد.الزينالبقاءأبواللغويالحافظ

المشيخة:جماعةابقانطر:أمهـ/66264آسنةوتوفيامهـ/585918سنة

البداية:كثيرابن4/4741مالحتافوتذكرةبه/273العبر:الذهبيما/252-251

الحنبلي:العمادابن7/912بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن2%13/46والنهاية

%ه/313.الذهبلثمذرات

احمد.أمتكنى.الحرانيكاملبنعليبنمكيابنةزينبالعابدةاصعمرةاالشيخةهي

امهـ/688928سنةتوفيت.الطلبةعنيهاوازدحموحدثتالشيوخمنطائفةمنسمعت

الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن/358بهالعبر:الذهبي:انظر.سنة49ولها

.404ها!ب

الأيوبي.مروانبنشاديبنايوببنيوسفبنأحمدالمحسنالملكابنةفاطمةهي

ذيل:الفاسي:انظر.امهـ/678927سنةبحلبوتوفيتام02هـ/7955سنةمولدها

)7912(.3/قق)خ(التفببد

ابيبنالحسنبنعليأبيبنبكرابىبنالفوارسأبيابنةستماهالقضاةست

نسيم.بنعبدالرحمنمنصورأبيالمحدثوزوجهاأسماعيلامتكنى.الدمشقيةالحديد

انظر.دمشقفىبالديماسبمنزلهاعليهاوقركطالحديثاهلمنجماعةمنهاسمع

2/957.مالمشيخة:جماعةابن:فيترجمتها

2/578.مالمشيخة:جماعةابن

المقدسيفدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمدبنعبدالرحمنوهوا/312-314من:م.

وقتهشيخالحنبليعمرابيالشيخابنالفرجابوأطبناشمسالقضاةقاضيالصالحى

بلحديثمعرفةولهالمناظرةصحيحالنئلكثيربالفقهعارفأكان.عصرهوفريد

سنةبهاوتوفيأم02.هـا795سنةبثمشقهموث.والعربيةوالأصول

)خ(النفببدنبل:الفاسى4141-1/44مالمشبخة:جماعةابن:انظر.امهـ/682283

)7911(.2/قق
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سنةببغدادمولدهاعنها)1(.وزويتسئمعثعديدةوفوائدأجزاءوهناك

بابخارجودفنتام52!هـ/457سنةبدمشقوتوفيتامهـلم/528133

)2(.اديسالفر

البغداديةكزيشةبنعبدالرحمنبنمنصمورابنةالمعالىست62-

)3(.الحريمية

بنعبداللهبنعليبنعبدالرح!نمحمدأبىمنأسمعتببغداد.شيخة

ما02هـ/9952سنةببغدادئوفيت.وحدئتالبرني)4(.بابنالمعروفالأشقر

.حربببابودفنت

كريكبنعبدالمحسنبنئرلكبنعبدالمحسنالنضلأبىابنهالنعمست63-

)5(.العلاف

وكانعنه.و!-ئتعبدالمح!ممن)6(أبيهامنسمعت.الحديثبيتمن

صحيحأ.سماعها

الصابونى)7(.عئمانأبىابنةستى64-

.للمرأةالعلميةاللثافةمصادرانظر)11

البلدانمعجمالحموى:.دمشقإبوابمنبابوهي.البستانوهوفردوسجمعا)2

862.بر3م

465//1.مالتكملةالمننرىةةفيترجمتهاانظر)3(

عليها.اطلعناالتع!!!رأصصادخ!ترجمتهعلىنعئرلم)4(

.3/552مالتكملة:المنذرىب()62ق)خ(إ-؟هفةإراكإ-:ئؤإابن:فيترتجصتها!!ظر)د(

العبر:الذهبيب()62ق)خ!الاستلراكنق!طة:إدق:نفننلامهـ/575917سؤةلتوفىا)6

كذا.تزيك()بنوفيه4152/بائذهب/قذرات:الخئبيالعصدابن22،/4ب

.1/743ب4إكشتاا:الذهبي:فيترجمتهاانظرأ!(
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بنعبدالخالقعنهاوحدث)1(،الطرازيمحمدبنعليعنحدثت

.هغيرو)2(لر،از

البجليعثماقبنمحمدبنعبذالواحدالقاغصمأبيالقاضيابنةشتيتية!-فى

عمرو)3(.أبئبابنالمعروف

دارحريممققيالشدبالجأنبتنزلكانلظ.فاضلةصادشةمحدثة

الخطيبعنغاوكتب،سبنكبنمحمدبنعمرالتاسماباسمعثالخلاثة.

واوردبغداد!)"(اثارلخكتابهفيلهاولرجمام(70هـ/4636)تالبغدادي

.مأ"هـ/74455سنةتوفيت.!هأخبرئهمسندأحدبئأتعا

)5(.سبنكبنعبدالواحدابنةشئيتة66-

!كولا)6(.اقيمنهاسمع

الوباس).!(..بكرأبيمولاةالكرامأمسخاء!+-%

الأديب.النيسابوريالبغداديالطرازيألحسنابوعثمانبناحمدبنمحمدبنعىهو)1(

انظر:امهـ/422053سنةتوفي.الأصمحديثختموبهضيره5أيأصمعنروى

22.!3/دالذهبشترات:الحنبلئالعمادابن3/155بالعبر:الذ!بي

.أعلاهتفسهاالمصالر21(

المنتظم:الجوزيابن41/446مبغدادتاريخ:البغداديالخطيب:فيترجمتهاانظر)3(

و%3/78.ب-2/75،النساءأعلام:كحالة681جها

.4ير41/6مبغدادتاريخ)،(

1/353.%المشلته:الذهبي:فيترجمتهاانظر)5(

رئاسةبيتمنوؤيرالدولةيمالنلقبماكولاابنجعنربئعلىبنالحسنعليابوهو)6(

ماهـ/422030سنةبالأهوازمقتولأتوفي.ب6لبصرةالبويهيالدولةجصمعكان

الزركلي:141!/012.مالكامل:الأثيرابن8/61بالمنتظمالجوزكط:ابنانظر:

.11202مالأعلام

.204صاليهالمحتاجالصختصر:الذهبي:فيترجمتهاانظر)!(
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!ةئو!ث.القرشيعمرمنهاسمعوحدثث،.بيانبنال!اسمأباسمعت

.ام61هـ/567س

صالحأبىبنعبدالقادرمحمدأبيبنعبدالرزاقبكرأبىابنةسعادة68-

والدار)1(.المولدالبغدادبةالأصلالجيلية

سابقأ-والمحدئةذكرهتهتدمنصرصالحأبىالقضاةقاضيأخثهى

عبدالحقالحسينأبىمنسمعثبكر.أبىالحافظأولادذكرها-الآتي-عائشة

الحسنبنعليبنالحسنعليوأبيإ،لوسف)2قيأحمدبنعبدالخالىبن

سنةببغدادتوفيتوحدثث،وغيرهما.)3(شيرويهب،بنالمعروفالخباز

71.هـ/622022

السيرجاني)4(.الصوفيبنالحسنعلياصابنةسئعدى96-

بنمحمدبنمحمدنصرابيعنروتببغدا!.،فقيرة،صالحة،محدثة

لأطابأ)6(.عليهاوقرألبغدإدزبارتهعندالسمعانىمنهاسمع،الزينبى)5(،علي

."م41هـا/5372سنةببغدادحيةتركها

)،

)6

.13051حصالتكملة:المتذركط:فىترجمتهاانظر

اسحعهالتعة.الفقيهالمحدثالشبخ،اليوسفيأحمدبنعبدالخالقبنعبدالحقالحسينأبو

و(طأملم11ثى/5759سنةتوفيجدأ.التلاوةكثيرمتعففأ،صالحأفقيرأوكان.الكثيرأبوه

:بردىتغرىابن4/1366بالحفاظوتذكرة422/؟بالعبر:الذهني:انظر.سنة81

%4/251.الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن%6/86الزاهرةالنجوم

انظر:.ام1هـ/57829سنةوسطفيتوفيالأزج.ببابيسكنكان.الأصلديلمي

1/285.باليهالمحتاجالمختصر:الذهبى

اهلمنجماعةمنهاخرجفارسيليمماكرمانبلادمنبلدةوهيسيرجانإشىنسبة

بغدادوسكن،المذكورةالمحدثةوالدالصوفيبنالحسنعلىابومنهموالخيرالعلم

سنةتوفيزاهدأ.والحديثالعلمطلبعلىحريصاوكان،والحجازالشامإلىورحل

%3/358-935.الأنساب:السمعاني:أنظر.واربعمائةوثمانيننيف

ثقةكان.إلعراقمسند،العباسيالهاشميالزينبيضليبنمحمدبنمحمدنصرأبوهو

الذهبى:3/238-.923مالبغداديالخطيب:انظر.أم07،هـ/770بعدتوفيخيرا.

هـ(.947سنة)توفيوفيه3/592بالعبر

.للمراةالعلميةائلثافةمصادروانظر%3/358-935:الألساب
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الأنبارية)؟(.صويتيبنحمدانابنةسمانة07-

)2(.الرواةمنبسلسلةمسندبحديتأم(18ههـلم576)تالسلفيحدئث

الهمذانيالحسنبنعليالحسنابيبنيحغىالبقاءأبيابنةالكئبةلمميدة71-

)3(.البغداديالأصل

الكيلي،منصوربنالمبارلتبن!ابتاالعزأبىمنسمعتا!بغداد.شيخة

ام،هـ/525013سنةهذاألعزابوبهأخبرهاحديئأعليهاقرأوممنوهـتدثئا.

سنةشوالفيبغدادمنإليهكئبفإجازةمفهاولل!تذريا!دبيئى)"(.اب!

ودفنتسنة19ولهاأما!هـ/213"سنةببغدادتوفيتأم)"(.هـ/806211

حرب.بب.!ا

)6(.الجوزيابنعبثالرحمنالفرجأبيابنةالنساءشرف2/\-

المؤرخالجوزكطابنعبدالرحمنجالفرأبيابيهامنالحديثسمعتا

.غيرهمنالعئموطلبثام!795ءهـ/5سنةالمتوفىالمشهورالالغدأدي

البزاز)7(.الحصرىابنالبرك!اتأبيابنالفتوحأبىابنةشمائل!73-

)914(.ق)خ(البغداديةالمشيخةفيالسلفيذكرهاهكذا)إ(

)2(
.ر.م

:صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي2/028مالتكملة:المنذرى:ف!ترجمتهاانظر)3(

...(.الكتبة)ستوفيه204

)5(.الرقمفيالدبيئيابنترجمةتتدمتوفد524صاليهالمحتاجالمختصر:الذهبي)4(

2/"28.مالئكملة)5(

علىالذيل:شامةأبوا/332ق8بالزمانمرآة:الجوزيابنسبط:فىترجمتهاانظر)6(

26-27.صا:الروضتين

(4611الرقمأنظر-والدهاأخباروعن2/347مالتكملة:المنذريفي:ترجمتهاأنظر)7(

لاحقا.
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كانوربما.وحدئتواحدغيرمنسمعتذكرها.الآتيكفايةأختهى

أ-لحها.شيوخأحدمنسماعها

بنموهوبمنصورابىابنة-الأولوالمشهورخديجة-وئسمىشمائل74-

.الجواليتي)1(الخضرابنمحمدبنأحمد

أمتكنىسعد.أبىبناسماعيلبنعبداللطيفالشيوخشيخزوجهى

المؤرخعليهاوقرأ.منصور)2(أبىالإمامأبيهاعنحدئتشيخة.الحسن

بسلسلةمسندأحديثأ)3(ام(.هـ/643245)تالنجاربابنالمعروفالبغدادى

بببودفنثام02هـ/8952سنةببغدا!توفيتخبرأ)"(.وأخرالرواةمن

.حرب

أه(.الحربيةالبغداديةكاملابنالبركاتأبىابنةالنهارشمس75-

سنةوتوفيتالفراء)6(.محمدبنمحمدالحسينأبئمنسمعت

.ام91هـ/9853

ألأئير:)ابنيعملهاأويبيعهاكاناجدادهابعضولعلجوالقجمعالجواليقإلىنسبة)إ(

.1041/مالتكملة:المنذرى:انظرترجمتهاوعن03(111باللباب

المقتفيالخليفةإمامالنحوى،اللغوىالعلاهةالجواليقياحمدبنموهوبمنصورابوهو)2(

الئصانيفوصنف.اللغةعلمانتهىإليهبغداد،م!اخرمنيعدكانا!باسيااللهلأمر

سنةمولده.مطبوع.المعرب.كتبهومن.النظاميةبالمدرسصةا-هـبيةاودرسذكرهوشاع

11إ/8.بالمنتظم:الجوزيابن:انظر.أم1هـ/05445سنةوتوفيأمهـ/466730

سير:الذهبيا/103باللبابالأثلر:إبن91/502-702بالأدباءمعجمالحموكط:

الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن4/011بوالعبر9أ2/98-.بالنبلاءاعلام

.427/1بالذهبشذرات:الحنبليالعمادابن277ابه

.2/428!بالمجددالتاريخ)3(

1/264.جهبغدادتاريخنيل)4(

.1/185مالتكملة:المننرى:فيترجمثهاانظر)5(

بابنالمعروفالحسينأبوالحنبليالبغداديالفراءابنالحسينبنمحمدبنمحمدهو)6(

"طبقاتكتبهمنودقائفه.بالمذهبعارفامناظرأمفئيأالحنانجلةفقهاهمنكان.يعلىأبي

.امهـ/526131سنةمقتولأوتوفيأمهـ/451950سنةببغدادولد.مطبوعالحنابلة

4/97بالذهبشنرات:الحنبليالعمادابن4/967-.بالعبر:الذهبي:انظر

2317.مالأعلام:الزركلي
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البرداني)1(.محم!بنأحمدعلىأبىابنةالنهارشصر76-

)2(.اللهنصرالسعادافأبوولدهامنهاسمع

الإبرى)3(ةعمربنالفرجبنأحمدنصرأبيابنةشئهدة77-

الكاتبة.،والدارالمولدإيةالبغدا،الأصلالدينورية)"(االنساءفخرهي

اللائىالمحدثاتمعظمبينخاصةأهميةالمقامهذافيشهدةسيرةئأ*ظ

العراقفىالنسويةالتمافةعنالحديثعنهـهوالحديثلأن،البحثلاهناحه

ائمراةإليهوصلثماأعلىشمتلوئفال!تهاتاصة.امهـ/62القرنخدل

11(

،2(

)،(

.0881-:صالمشيخة.النعالىما/!6-67التكملة:المننرى:فيترجمتها!نظر

منصورأبيالشيخابنالمبارلثأيضاويسمىاللهنصرالسعاداتأبوالأصيلالشيخممو

-منالربعيمنازبقالحسنبتا!راحدعبثابنمحصغالبألمحيالشيخابنعبدالرحمن

الحدميثبيتص.زريقبابنالمعروفالشارعيالبغدادىالشيباني-الفوارسربيعة

بخغدادوتوفيأمهـ/194795سنةمولده.جماعةعنبالروايةانفردبغداد،مسندكان

58ا8-0المشيخة:النعال6-1/667مالتكملة:المننركط:انظر.ام1هـ/58387سنة

العمادابن6/601بالزاهرةانجوم:بردىتغرىابن4/255بالعبر:الذهبي

4/276.بالذهباتشنر:الحنبلي

انظريبيعها.أويعملهااليهاواشمنسوببها.يخاطالتيإبرةجمعوهيالابرإلىنسبة

1/288.بالمنتظم:الجوزيابنلم!-1/378بايأنساب:السمعاني:فيترجمتها

2/327-بوا)تتييد11()4ق)خ(الاستدراك:نقطةابن22-8090:صوالمشيخة

ادن3دا/2بقالزمطنمرأة:زىالجوابنسبطء11/44مالكامل:الأثيرابن328

2/542-543.بالنبلاءأعلامسير:الذهبي2/477-478مالأعيانوفيات:خلكان

3/004بالجنانمرآة:اليافعى204:صإليهالمحتاجوالمختصر4/022بوالعبر

6/84بالزاهرةالنجومبردئ:تغرىابنأ()3592/قق)خ(التقييدذيل:الفالمي

اشعارفيالعلساءنؤهةمحمد:بنبكرأبىبنعبدالرحمناديناجلالاشسيوطي،

5891لبنان،بيروت،المكشوفدارأ،طالمنجد،الدينصلاحد.تحقيقالنساء،

النساأعلام:كحالة4/482بالذهبشنرات:الحنبلىالعمادابن6-64صا

الابريشهدةالكاتبةالعراق.مسندةبعنوانمسهبةدراسةوللباحثة31ا3-،%2/9

الحالي.العامخلالكتابفيستصدر

العلماهمنجماعةابيهانسبقرمبسينعندالجبلبلادمنبلدةوهيالدينورإلىتسبة

1/526.بصادردارطبعةاطداباا!كولير:ابن
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!يةمدرسةتمل!بحقشهدةكانتفقد.المذكور)!(القرنفىالممثفةالعرافية

ممنالمعاصرينوالشيوخالعلماءمنطبقتهافىومنهيلنقلأوباإئها،قانمة

معها.واحدةمنزلةفيهم

مشاهيرمنابوهاوكانوأربعمانة)2(.الئمانينبعدببغدادشهدةولدت

مجالسأحضرها،صحيحةعلميةتربيةبتربيتهااعلدىومحدثيها)3(.بغداد

وهيعصرهاعلماءاكابرمنالكئيرفسمعتوالعلماء،الشيوخعلىالسماع

سمعثمنعدةوكان.عنه)4(وروتمنهسمعثكماالعمر.صغيرةبعد

مهمةوأجزاءكتبأتت!اولتلكسماعاتهاوكانت،كثيرأ)5(خلقأحياتهافيعليهم

الشوبف.الحدبثفىخاصة

المقتنىالخليفةوكلاءبعضمنابوهازوجهاالزواجسنبلغتولما

لثةالملتبالحسنأبووهوام(516-أهـ/135)053-555اللهلأمر

العلماء)7(.علىمعهالحديثتسمعث!ذهـائمرحلةفىفكانت)6(.الدولة

المعلممجلة،الاسلاميةالعصورفيالعراقفيالنسويةالئقافةجواد:معصمطفىد.

الهجرى،السادسالقرنفيالمئقفاتوالعراقيات2.صأ-2بأ53!بغداد،الجديد،

ص:ه4قدا:5891بغداد،الفيحاء،مجلة

2/542.%.النبلاءأعلامسير:الذهبى

انظر:.امهـ/565164سنةتوفيصدوقآ.السيرةحسنعابدأزاهدأرجلأوكان

.1/43ق8بألزمانمرآةالجوزى:ابنسبط%ا/73-74الأنساب:السمعاني

.1/43ق8بالزمانمرآة:الجوزىابنسبط%ا/73-74الأنساب:السمعاني

.204:صابيهالمحتاجالمختصر:الذهبي

العباسيةالدولةلأنالدولةئتةالملقبالدرينيالأنبارىبنمحمدبنعليالحسنابوهو

الشافعيةالنهفيةالملرسةمؤسسوهوالأعم!.منإليهتسندهفيمابهتثقكانت

وتوفيأمهـ/475820سنةمولدهبغداد.شرقيفيالأزجببابوالوا-لعةاليهالمنسوبة

1/611م4بالعراقيالقسم،القصرخريدة:الأصبهاني:انظر.أم1هـ/95454سنة

:المنذري22-45ا/43بالمجددالتاريخ:النجارابن02هالملمماالكامل:الأئيرابن

2/478.مالأعيانوفيات:خلكانابن3/8مالتكملة

.242-ها/43بالمجددالتاريخ:النجارابن
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لمبحيثالجودةمنوكان.المؤرخونبهألثماقحسنخطلشهـدةهـكان

فاطمةالكاتجةطريفةعلىمنسوبوهومئئها)1(.يكتبممنزمانهافي*(يكن

وهىامحاتبة""ابفملقبتكتابتهجودتحتىشهدةتعلثتهوقدإ.اءلأقرع)2بنت

الكئبمنالكئيرونسختبيدهاكتبتوفدالسيثات)13.كرامعنكناي!/

.لطإلأهوا

قربةلهاوكانتالعلمولأهلالعباسيةالخلافةلدإرمخالطةشهدةوعاشت

)4(.اللهلأمرالمقتن!ءا!خليفةمن

أخرىروايةوفي.سنةالل!سعنعلىنيفثحتىطويلأعمرتوقد

حضرصث!هودآيومأإع)6(74ءهـ/178لممنةوفاتهايوموكان)5(المائةفارإت

عنتعبيرآ.الدولةوأربابوالعلماءالوجهـاء،من!كظيمخلقجقزتهاظهممبع

والاحبنماعية.العميةألمكانتهاوتقإيرألوشاتها!همحز

المرحلةفىشهدةعيهئتلصلامنأبرزفإنالعل!يةلد!افتهابالفسبةأما

السماعمجالسحضرتحيتالزيذ!ي)7(محمدبنطرادهوحياثهامنالأولى

علىاحمرامنالثالثةبعدأيسابقأ-أشرق-كماالطفولةعمرفيوهى4ل

)11

)2(

13(

)،(

)ء(

)،1

17(

.6صاالجلساءنزهة:السيوطي

.الكاتباتفيلاحقأترجمتهاانظر

دص4اقدحالفيحاءمجلةهـ،6القرنفيالمئقفات6ثياتالعرجواد:

:الجوزيابنسبط1/892لم%.المنتظمالجوزكي:ابنا/73-74بالأنساب:السمعانى

1/352.ق8!بالزمانمرآة

:الجوزيابنسبط1/454أمالكامل:الأثيرابن28811.بالمنتظمالجوز!ط:ابن

النساءأعلام:كحالة61:صالجلساءنزهة:السبوطىا/352ق8بالزمانمرآة

.%2/312

سابقأ.لهاالمترجمةالمصطدرإنتنر

)17(.الرفمفىترجمتهتقدمت

ه.أ
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علياستكملثالعمرمنالعاشرةحدودوفيوال!!ا.ب!!ا!ة!لكوكان.الأربح

منكبيرقدرعلىكانت)9(مجموعهابلغعديدةوأجزاءكتبسماع

)1(.الأهمية

الرواةمنطويلةبسلسلةمسندحديثعليهالأخرىسماعاتهابينومن

وهذاام)2(0هـ/09469سنةتازلمحخهوكانتسمعحاضمرةوهىعليهقرئ

كانتحبنذكط،الفكريوئألقهالعلميمجدهقمةفىوهوعنهسماعهاأنيشي

الآخرشيخهاعنيتالذلكومثلالعمر.منالعاشرة!ونصغيرةصبيةهى

ماجملةومن،عليهسمعثالذيالبغدادى)3(يوسفبنعبدالقادربنأحمد

العفمرحدودفىعمرحاوكانالدنيا)4(.أبىلابنلله""ألشكركتابمنهسمعت

واحد.آنفيشيخمنأكثرعلىتسمع!انثأنهايعنىوهذاأيضأ.سنواث

احمدبنوجعفربندار)5(بنثابتمثلآخرينشيوخمنانئفعتكما

حتىالعشرينحدودفىالشبابمرحلةبلغتأنوماوغيرهما.)6(السراج

.للمراةإلعلميةال!ثافةمصادرانظر

1/476.مالمشيخة:جماعةابن

حسن،الورجمنالأئمةاحدكان.الرئيسالئقةالعالمائنبيلالشيخ،الحسينابايكنى

.امهـ/294890سنةوتوفيامهـ/411020سنةمولده.الطريقةمرضي،السيرة

النبلاءاعلاموسير3/333بالعبر:الذهبي9/951بالمنتظم:الجوزيابن:انظر

النساءأعلام:كحالة3/793بالذهبشنرات:الحنبليالعمادابن91/163ب

1(.)كذيوسفبنعبدالقالرباسمذكره531:صوفي2/935ب

.للمراةالعلميةائئقافةمصالرانظر

البف!البغداديالدينورىالمعاليابوبندار،بنالحسنبنابراهيمبنبنداربنثابتهو

مولده.المشايخبتيةالمثةالمحلاثالمجودالمثرئالإمامالشيخالحماميبابنالمعروف

ق)خ(الاستل!راك:نقطةابن:انظر.أم01هـ/8944سنةوتوفيامهـ/416250سنة

سير-:الذهبي1/693همالكاملالائير:ابن9/441بالمنتظم:الجوزىابن11()4
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والفقهالحديثفىفنونهاواستوعبتالعلميةل!ثافتهاالرئيسةالمصادراستوفت

العلممناهلمنللاغترافحثيثوسعىمتواصلبجهدوغيرهاوالأدب

عنوروتهاشهدةسمعتهاالتيالمصادرمنأحصيناوقد.المعرفةوأصول

وحديئينمجالسو)6(جزءأ91(وأكئابأ)21(العددفبلغبهاوحدثتشيوخها

بعد،فيماعليهاورويتعنهاسمعتكتابا)12(منها.واحدةورواية

)9(منهمرجلأ2()هبعلمهمانتفعتالذينوالعلماءالشبوخعددبلغكما

المرجحمنأجزاءروتمنهموئلاثةوفواند.وأجزاءكتبأمنهمسمعترجال

سمعهامنوالطلبةالعلماءمنهنالثأنبدليلعنهمروتهاثممنهمسمعتهاانها

أجزاء)1(.عليهحضرتواحدأوشيخأعنها.

وروتشهدةمنهمسمعتممنوعالصأشبخأا()!هناكذلكعداوفيما

منكان)2(.عنهمالحديثأوالروايةأوالسماعنوعتحديددونغهموحدئت

11(

)2(

الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن%3/351والعبر22-91/4050بالنبلاءأعلام

.3/584ب

ابايكنىالأثيب.القارئالسراجالبغدادكياحمدبنالحسنبناحمدبنجعفرهو)6(

سنينوأقرابالرواياتقرأ.المشايخبقيةالمسندالمحدثالبارعالإمامالشيخمحمد

*مصارعكتابمنهاالحسانالمصنفاتوصنفالحديثوسمعوالشاممصرإلىوسافر

آخرفينفسههووقالامهـ/416250سنةمولدهلطيفأ.وشاعرأفاضلأاكان.هالعشاق

9/151بالمنتظم:الجوزىابن:انظر.ام1هـ/05556سنةهـوتوفي417سنة

علىالنيل:رجبابن23ا%91/228-النئلاءأعلاموسير%35513العبر:الذهبي

المعمادابنبه/491الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن1ا-553%ا/5الحنابلةطبقات

.2121/مالى"علام:الزركلي3/141بالذهبشذرات:الحنبلي

.للمرأةالعلميةالئقافةمصادرانظر

الطبع.قيدالإبرىهشهدةالكاتبةالعراق"مسندةبعنوانللباحثةكتابفيالتفاصيلانظر
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ومحمد)2(،أيوببنالحسينبنو-لىعقيلبنلحوان)1(بنعبذالواح!بالنريم

ار؟نحمارى)3(.حاتمأفيبن

مشيخةفىشيوخهامنبهانتفعتمالتدوينسعتاشهدةأنويبدو

طلبةبعضضاي!اسمعهاوقدةشهدة"ماثميخةباسمهاوعرفتلنفسهاوضعتها

)4(.العلم

علومهائتشربداتحتىفنونهاواستوعبتاعلومهاشهدةأتمتأنوما

والحديلئا)5(،التفشيروعلمالنتهفى،النفيسالوعضالنساءتعظالناسبين

)2(

)3(

)5(

أبيبنالفنحأبوالسئلاطوني،الشيلانيفبسبنعفبلنجنعموانبنعبدالواحدهو

عنهوروتشهدةمنهسمعتببغداد--محلةانلصويخةأهلمنانمسندالشيخ،الحسن

ابن:انظر.امهـ/194790سنةبغدادفيوتوفيام120هـ/لم304سنةسولده.وحدثت

16/02626-اببغدادتاريخنيل:النجارانجن1ا-9/6057بالممنتظمالجوزى:

1/83.بوالمشتبه%91/128النبلاءاعلامسير:الذهبي

+لالةشيخأكان.الحسنأبوالبزاز،المراتبيأ)بغداد!ايوببنالحنمميتبنعليهو

منهسمعت.والنزاهةوالعفافالصونبيتومنومتميزبيمالالغداديينخحارمنمأموشأ

ابن:انظر.امهى/294890سنةوتوفيام0هـ/04191سنةمولدهعنه.وحدئتشهدة

91/145بائنبلاءاعلاموسير%3/34!العبر:الذهبي9/111بألحنقظمةزلطالجر

93.-تص!/9لمالذبشذرات:الح!باىالعمادابن

الشيخالفرجأبوالامليالقزوينىالأنصاريالح!دنبنمحمودحاتم(بىبنمحمدهو

سنةباملهـت.شهدةعنهروت.السلفيعلىالمنورةبالمدبخةاملىال!ير.إلتتب!

212-91/718بالنبلاءأعلاموسير%4/2العبر:ايذولبي:أتنز.ام".هـ/1557

2-3/5.236"أبألذهبشذراتأتخبمم؟:عا!،7)لهابن

لئمزأغ.الحلعيةاخغاشةكصه،!*رانطر

محمودرجاهد.تحقيقالنساء،تواريخفيأزق!حاءوضةاذلم:أد*نجر!حهبريأ.طين،!العصف

.45.482ص8791،طاللموسوثتأدربيةألدار،ائىائساهر
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كانعتهاالشريفالحديثسماعأنإلاوالشعر)1(.التاريخفىوتحاحنمر

وسمعه)2(،سنينعليهاقرئحيثالعلميةمجهوداتهاببنالأكبرالنصالب

!صأالعال!بالسماعالمحدثالنأفرانهالينتتميزوكاث!كئلر)3(.خلق

ا)15.االعراق"مسندةولقبت4(.بغدادأإسنادانتهىوإليهابا!ابرالأصاغر

وفرب!بعدأوغر.با،شرفأعنهاالروايةوانتشرثصيئهاذاعوهكذا

فيما!لالةمسندةومحدثة،الشأنكبيرةالقدر،جليلة)6(،عالمة،إمرأةبكونها

وبر/وخيروتتينعبادةمنبهئميؤتماجانبإلىبه،وتحدثتروى

منالغفبرالجمأمهاللعلماء.مركؤأالجامعبرحبةدارهاوكان)7(.ومعروف

القصصر)8(.بجامعرباطلهـاوكان،والشيوخالعلمطلبة

لكلالغايةاوتكون،مكانكلمقإليهاالرحلةئكونأنغرابةفلالذا

خارجهمنأوالعراقداخلمنابيهاجاءسواءبغدادإلىيأتىعلمطالب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)لأا

18(

والترجمةالتأليفلجنةمطبعة،الاسلاميوالتمدنالعربتاربخمختصرعلي:اميرسيد

1.93ص،3891،التاهرة،والنشر

ا/!35.ف8بالزمانمرآة:الجوزىابنسبط1/288%.المنتظمالجوزى:ابن

1/454.ماالكامل:الأثيرابن

2/542..بالنبلاءاعلامسير:الذهبي

شذراث:الحنبليالعمادإبن16صالجلساءنزهة:السيوطي022/ثبوالعبر:ن.م

.4/842!بالذهب

2/477.مالأعيانوفيات:خلكانابن

352أ2ق8بالزمانمرآة:الجوزيابنسبط902ص؟المشيخة:الجوزيابن

شذراث:الحنبليالعمادابن4/022بالعبر:الذهب!3/004بالجنانمرآة:إليافعي

.3%4/48الذهب

لاحقأ.الربطانظر
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أوكتابةأوحديئأأرقراءةأوسماعأالروايةوأصولالأخذبأنواعبعلمهادتفع

.ةإجاز

انتفع!منها،سواءوالنساءالرجالمنشهدةبعلمانتفعممنأحصيناوفد

رجلأ)162(منهمشخصأ)168()1(العددفبلغالصغر،عندأوالكبر،ص!ند

ا+نى:-كاهنوالنساءنساء.و)6(

ابنالمباركبنمحمودبنعبدالعزيزمحمدأبىابنةآمنةالرحيمأمة"ا"78-

)2(.الأخضر

الضريرالمقرئعليبنصدفةالمواهبأبىابنةنهايةالعزيزأمة+2"97-

الأوسى)3(.بابنالمعروف

الدقاقالنرجبنأحمدبنمحمدمنصورأبىابنةعفيفةسارةأم38"هـ8-

البغدادبة)4(.

)3(

المطبع.قيدالابرى"شهدةالكاتيةالعراق*مسندةبعنوانللباحثةكتابفيالتفاصبلانظر

)تعبدالعزيزمحمدأبيالدينتقيالعراقمسندالمتقنالحافظابنةهي

هنالرحيمأمةسمعتوفد.وظرفائهمالبغداديينمحاسنمنيعدكانام(21هـ/1614

وقد3/554مالتكملة:المنذرى:فيترجمتهاانظر.امهـ/632235سنةتوفيت.شهدة

1(.)4الرقمفيوالدهاترجمةتقدمت

تتلمذ.وحدئتشهدةمنوالدهابإفادةسمعت،العزيزامةالواعظةالفاضلةالشيخةهي

توفيتبغداد.منابيهكتبتهاإجازةوللمنذريسماعأ.الحسنأبيبناسحاقأبوعليها

جماعة:ابن3/322مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانظر.أم231هـ/962سنة

.1112/مالمشيخة

توفيت.شهدةعنبالاجازةروتمنصور.أبيايأجلالشيخابنةسارةأمالشبخةهي

.3/954مالتكملةالمنذرى::فيترجمتهاانظر.أم842هـا638سنة
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الالرشىعئمانبنعليالحسنأبىابنهالحسنهالكمالأم+4"81-

امخزومى)1(.ا

المقدسيةمفرجبنعليبنالمفضلالمكارمأبىابنةخديجةمحمدأم+ه*82-

الاسكندرانية)2(.

البغدادية،الباقداريمرزوقبنأحمدبنمحمدبكرأبيابنةعجيبة83768-

)3(.الصباحضوء

)4(.الهنديةعبداللهابنةشيرين84-

بيتمنعلي.الحسنابيالسعيدالأجلالقاضيابنةالكمالامالصالحةالشيخةهئ)1(

سنةبالقاهرةمولدهاابيها.بإفادةشهدةلهاأجازت.والكتابةوألتقدموالعدالةالحديث

المننري::فيترجمت!انظر.امهـ/063232سنةبمصروتوفيتامهـ/565916

32713.مالتكملة

أجارت.المفضلالمكارمابيالأنجبالأجلالقاضيابنةمحمدأمالصالحةالشيخةهي)2(

منوكانت.بهحدثتالمجيزينشيوخهامنجماعةعنجزهألهاوخرجتشهدةلها

-341/مالتكملة:المنذرى:فيثرجمتهاانظروالايثار.والزهدبالصلاحالمشهورات

42.

محمد.بكرابيالممحدثالعالمالحافظابنةعجيبةالمسندةالمعمرةالشيخةمحمدأمتكنى)3(

كتابروايتهانلكمنآخرينعنكتبأوروتالعلماهمنعددأسمعت.صالحةكانت

الدنيا،فىتنردت.الإبريشهدةعنالدنياأبيبنبكرلأبيبالعملوالئوثقالوجد

ماهـ/554915سنةمولد!اأجزاء.عشرةنيمشيخةلهاالاسناد.جملوابيهاوانتهى

العبر:الذهبى:فىترجمتهاانظرسنة.39عنامهـ/647924سنةوتوفيت

الحفاظوتذكرة23/232-233وب46121ابالنبلاءأعلاموسير91به/4

ابنب()2592/قق)خ(التقييدذيل:الفاسيوالدها(أخبار)فيا-4/3441348م

%3/257-258.؟النساءاعلام:كحالة%ه/238الذهبشذرات:الحنبليالعمأد

-3/613مالتكملة:المنذريب(42)4ق)خ(الاستدراك:نقطةابن:فيترجمتهاانظر)؟(

461.

601

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الفرجأبيمنسمعت.العدلالبندنيجيبنبكرأبىمولاةالشيخةهي

لتكثيرالطلبةبعضمنهاوسمع.وحدئت)1(كليببنعبدالوهابابنص!بدالمنعم

وغيرهماوأحمدمحمدوولداهالهمدانيالرفيعمنهاسمعوممن)2(المشايخ

ذكرهافقد.اختلاففيهفامروفاتهاسنةأما.حربببابتوفيتببغداد)3(.

نقطةابنلأننرىكماوهموهوام242هـ/064سنةوفياتفيالمنذري

ام.231هـ/962سنةمتوفيوهوالاستدراكفىلهاترجم

الشعار)"(.بننصربنمحمودبنابراهيمابنةصفية85-

شاكروابيالرخلة)5(ابنصالحمنابيهاموتبعدجدهابإفادةسمعت

الطلبة.بعضمنهاوسمعوحدئتالسقلاطونى)6(.

7(.-أالبغداديةفلاعببنمحمدبناحمدعبداللهابيابنةصفية86.-

)2(

)3(

)4(

15(

)7(

مشدالتاجرالحنبليالبغدادىالحرانيسعدبنعبدالوهاببنعبدالمنعمالفرجأبو

سنةوتوفيام1هـ/50556سنةمولده.وحدثالعلماءمنطائفةسمع.العراق

النجوم:بردىتغرىابن292-4/394بالعبر:الذهبي:انظر.ام91هـ/6959

-4/327.الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن%16915الزاهرة

ب(.42)4ق)خ(الاستدراكنتطة:ابن

للذهبي.الاسرتاريخصنقلأ613:صحاشية3/مالتكملة:المنذرى

الدبيثي.لابنمعاصرةكانتوفيه404:صاليهالمحتاجالمخئصر:الذهبي

سنةتوفيمحمدابوالقزازالمقرئالكرخيالرخلةبنالمباردبنصالحهو

الزاهرةالنحوم:بردىتغرىابن4/412بالعبر:الذهبي:انظر.امهـ/572176

.4/241بالذهبشنرات:الحنبليالعمادابن6/88ب

توفي.جماعةعنروى.السقلاطونيالخبازبالانبنيوسفبنيحيىشاكرابوهو

النجوم:بردىتغرىابن4/812بالعبر:الذهبي:انظر.ام1هـ/57377سنة

كذا.)السفلاطوني(وفيه2%4/46الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن%6/82الزاهرة

ابيهالمحتاجالمختصر:الذهبي2/441،432مالتكملة:المنذرى:نيترجمتهاانظر

.304صا
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منسمعت.حفصةأخئهاذكرتقدم.الحديثبيتمنببغداد.شيخة

حدثت.أنهاويقالالارموي)1(.يوسفبنعمربنمحمدالفضلأبيالقاضي

ام.2هـ/40670سنةببغدادتوفيت

بنأحمدبناسماعيلالبركاتأبىبنعبدالكريممنصورأبيابنةصفية87-

والدار.المولد)2(البغداديةالأصلالنيسابوريةدادادوستبنمحمد

بيثمن.البركاتأبىالشيوخشيخوحفيدةأجلشيخابنةاصيلةشيخة

بنطرادبنعليالقاسمأبوالوزيرالبغداديينمنلهاأجاز.والتصوفالحديث

ومنوغيرهما.)"(خيرونبنعبدالملكبنمحمدمنصوروابوالزينبى)3(محمد

ببغدادتوفيت.وحدثتالنراوي)5(.الفضلبنمحمدعبداللهابوالخراسانيين

)6(.الزوزنيرباطببابجدهاعندودفنتام602هـ/306سنة

)11

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)31(.الرثمفيترجمتهتتلمت

.2/121مالتكملة:المنذرى:فيترجمتهاانظر

باللهالمسترشدالخلينةوزيرالعباسيالزينبيالقاسمأبوالكبيرالوزيرطرادبنعلىهو

.ام1هـ/53843سنةتوفيالسؤدد.كاملنبيلأمهيبأصدرأكان.اللهلأمروالمقتفي

ابن273%ه/258،الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن4/451بالعبر:المذهبي:انظر

.4/171بالذهبشنرات:الحنبليالعماد

المقرئالبغداديخيرونبنمحمدبنالحسنبنجمدالملكبنمحمدمنصورابوهو

الذهبي::انظر.ام41هـ/9534سنةتوفي))المنتاح((منهاعديدةمصنفاتله.الدباس

الحنبلي:العمادابنبه/276الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن14901بالعبر

.4/125بالذهبشذرات

الحرمفقيه،النيسابوريالصاعدىالفراوياحمدبنالفضلبنمحمدعبداللهابوهو

سنةتوفيواعظأ.مناظرأمفتيأشافعيأكان.وغيرهالفارسعنمسلمصحيحوراوى

الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن4/83بالعبر:الذهبي:انظر.امهـ/535135

.4/69ب

.2/121مالتكملة:المننرى
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)1(.البغداديةالبنداربنالقاسمبناللههبةبنعبدالجبارابنةصفية88-

أهلمن.الخيرأمأبضأوتدعىالواحدأمةالزاهدةالصالحةالشيخة

بنوكرم)2(البطيابنسمعت.الحديثبيتومنببغداد،الطاهريالحريم

عنهاكتبتإجازةمنهاوللمنذري.حفاظمنهاوسمعوحدثتوغيرهما.أحمد)3(

وتوفيثامهـ)"(/061213سنةشعبانفيهيمامنهامرةغيربغدادمق

.امهـ/624226سنة

الهبتي)5(.سالمبنكثيرابنةصفية9!-

بأناشيد.حدئتببغداد.الظفريةمحلةتسكنكانتشيخةمحمد،أمتكنى

سنةمولدهاام(.هـ/643245)ثالنجار)6(ابنالحافظولدهامنهاسمع

أبرز.ببابودفنتامهـ/611214سنةببغدادوتوفيتامهـهـ/54145

الد-ليجانىالمطهربنالحسنبنأحمدالعباسأبيابنةالصباحضوء09-

)7(.الخطيب

)2(

)4(

)5(

)لأ(

3/552مالتكملة:المنذري18/43ببغدادتاريخنيل:النجارابن:فيترجمتهاانظر

وفيا/332بالنساءاعلام:كحالة304:صإليهالمحتاجالمختصر:الذفي

التباسوهو(اللههبةبنعبدالجباربنتإصفيةباسماخرىمحدثةذكر2/034ب

.واحدةوكلاهما

)1(.الرقمفيترجمتهتقدمت

قنية.بابنالمعروفعبدالرحمنبناحمدبنكرماحمدإبوهو

.3/502مالتكملة:المننرى

التكملة:المنذرى4صالمقدمةا/بالمحددالئاريخ:النجارابن:فيترجقهاانظر

2/931.م

)16(.الرقمفيترحمتهتفدمت

2/094.بالأنساب:السمعانيفي:ترجمتهاانظر
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)1(.الصاغةمحلةتسكنكانتببغداد.ونشأتولدت،صالحةإمرأة

أيضأسمعتهذه،الصباحوضوء)2(لامعةبنتيهسفعوقدالمحدئينمنوالدها

الخرقىالمباركبنعمرالفوارسوأبىالمقرئالخياطمنصورابيمن

الدمشقي.القاسموابوالأنصارىالمعمرأبوعليهـاكتبالطلبةومنوغيرهما.

سمعالذىالسمعانيأما)3(0النسفيمحمدبنعمرحفصأبوالقدماءومن

)532-السنواتفيلبغدادزيارتهعندحرصفقدبخراسانكانايامباسمها

والسؤالطلبهافيوبالغعنهافبحثبعلمهابنئفعانام(أ-142هـ/537137

المذكورةبالمحلةدارهافيصدفةوجدهاأنإلىوزاويةموضعكلفيعنها

الذيلفيأحدهماخرجغيرلاحديثينعليهاوقرأدارهابابإلىفمضى

هـ)5(553سنةالمعجمجمعفىشرعقدوكان)4(.الشيوخمعجمفىوالئاني

.أم1هـ/53742سنةحيةوكانتام/158

الخفافكاملبنالمباركبكرأبيابنة)6(لامعةالصباحضوء19-

)7(.البغدادي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ببغداد.طاهرابنبجوارالخليفةبدارمحلةوهي

)135(.الرقمفيلاحقأترجمتهاانظر

كان.السمرقنديالنسفيالديننجمحفصابواسماعيلبنأحمدبنمحمدبنعمرهو

منةنحوأنهاقيلكثيرةمصنفاتله.الحنفيةفقهاءومنوالتاريخوالألببالتفسبرعالمأ

سنةوتوفيامهـ/461680سنةمولدهخ(.الآطول)اكملمنهامصنف

الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن4/201بالعبر:الذهبي:انظر.ام1هـ/53742

.06!همالأعلام:الزركلي%4/511

.194-2094/!بالأنساب

287.ص:السمعانيسعدأبوالاسلامتاج:ناجيمنيرة

2/388.مالتكملة:المنذرى:العيننورويقال

2/388مالتكملة:المنذري2/586بالمجددالتاريخ:النجارابن:فيترجمتهاانظر

.404صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي
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المذهبحنبليومفيدها،بغدادمحدثكانبكوأبووالدهاببغداد.شيخة

العلماءمنجماعةمنبإفادتهسمعتاقدوكانثامهـ)1(/543148سنةئوفى

بنمحمدغالبوأبوالبندندجى)2(،خلفبنحمدبنعمرحفصأبو:بدنهم

البركاتوأبوالبغدادى)"(،محمدبنأحمدسعدوأبو)3(الدايةابنعلى

وابوالميهني)5(طاهربناحمدالفضلوابوالنرسى،ابناحمدبنص!بدالباقى

لهمروتوممن،وروثوحدثتالارمرى)6(يوسفبنعمربنمحمدالفضل

ابنالبغداديوالمؤرخالبندنيجىحفصأبوالسماعفىشيوخهابعضعن

ابنعنهاروى:وفالكتابهفىلهاوترجمالدبيثي)8(ابنعليهاوقرأالنجار)7(.

أجازممنالدايةوابنالارهويوهماالشيوخهؤلاءمنإلدانوكان.خليل

ام.هـ/613216سنةتوفيتدرة.عمهالابنة

)2(

16(

)لأ(

)8(

الحنبلي:العمادابن4/7912بالحفاظوتذكرة12ا-5%4/91العبر:الذهبي:انظر

%4/135.الذهبشذرات

السنكبيرصالحآشيخأكانحفصأبوالبندنيجي،المنىابيبنخلفبنعمرهو

سنةتوفيببغداد،الحديدعقدعندبالريحانيينالمسجدفيمنقطعأالحديثمنمكثرأ

2/586.بالمجددالتاريخ:النجارابن:انظرامهـ/548153

)93(.الرقمفىترجمتهتقدمت

كانسعد.ابايكنى،البغدادىالآصبهانيالحسنبناحمدسعدابيبنمحثدبناحمد

سنةمولدهحنظه.منيمليوكانمسلمصحيححفظخيرأدينأمئقنأ-لمةالعلماءكبارمن

ابن11*:4/0العبر:الذهبي:انظر.ام1هـ/55445سنةوتوفيامهـ/463070

.4/125بالذهبشنرات:الحنبليالعمادابنبه/278الزاهرةالنجوم:بردىتغرى

إليهانسبوابيورد.سرخسبينناحيةخابرانقرىإحدىوهيميهنة.مدينة!!ىنسبة

3/285.بصالر(دار)طاللباباي!رلير:ابن.جماعة

)33(.الرقمفيترجمتهتقدمت

%2/586.المجددالتاريخ

.404صابيهالمحتاجالمختصر:الذهبي
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البهلولبناسحاقبنبعقوببنالأزرقيوسفبناحمدابنةطاهرة29-

)1(.الملوخية

بناحمدالفقيهابيهاعنحدثثفيها.علمبيتمنبغداد،أهلمن

الئتوخى،القاسمأبىالقاضيدارفيالبغدادىالخطيبمنهاوسمع.يوسف

وأوردبغداد(()2())تاريخكئابهفيلهاوترجم.كتابهفىمعهسماعهاوكان

العلماءمنعددعلىتتلمذتبه.أخبرتهالرواةمنبسلسلةمسندأحديثأعنها

وابوحى)4(،الباقرجعفربنومخلدماسى)3(،بنمحمدأبو:منهمكانسماعأ

)6(.البوابابنألحسنوابو)5(،الوراقاسماعيلبنبكروأبولؤلؤ،بنالحسن

.ام5هـ/43644سنةبالبصرةوتوفيتمهـ/935969سنةمولدها

)1(

)3(

)4(

)6(

المنتظم:الجوزىابن41/445مبغدادتاريخ:البغداديالخطيب:فيترجمتهاانظر

النساءاعلام:كحالةاحمد(وإلدهاترجمة)فيا/133بالمضيةالجواهر%8/012

.3/422مالأعلام:الزركلي%2/364

.41/454مبغدادتاريخ

الحديثشيوخكبارمنكان.البزازماسيبنأيوببنابراهيمبنجمداللهمحمدابوهو

العمادابن3/379بالحفاظ.تذكرة:الذهبى:انظر.مهـ/936979سنةببغدادتوفي

%3/68-96.الذهبشذرات:الحنبلي

"،الفارسيعليابو،البافرحيجعفربنمخلدوهوبغداد.قرىمنحابافرإلىنسبة

تذكرة:الذهبي:انظر.مهـ/936979سنةتوفيببغداد.المشيخةصاحبكانالدقاق

%3/07.الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن%3/479الحفاظ

صاحبكان.المستملىالبغداديالورافالعباسبناسماعيلبنمحمدبكرابوهو

الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن:انظر.مهـ/378889سنةتوفيثقةحديث

.%3/29

طريقههذب.الحسنالخطصاحبالبواببابنالمعروفهروبنعليالحسنابوهو

سنةببغدادتوفي.المدينةبجامعيقصكان.وبهجةرونفأوكساهامقلةابن

ابن3/131بالعبر:الذهبي1جهـ/0المنئظمزى:الجوابن:انظر.امهـ/423310

.5/3531-وم2/77مالأعلام:الزركلئ1%3/99الذهبشذرات:الحنبليالعماد
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!أدعأبيبنعبدالقادرمحمدأبيبنعبدالرزاقبكرأبىابنةعانشة39-

والدار)1(.المولدالبغداديةالأصلالجيلية

الفقيهوجدهابكرأبوالحافظأبوهاببغداد.الحديثبيتمنأصيلةشيخة

ب!عبدالخالىبنعبدالحىالحسدنأبىمنسمعثالج!لى.عبدالمادرا!شهور

ببابودفنتامهـ/628023سمنةببغدادتوفيت.وحدثت،وغيره)2(يوسف

حرب.

القاسمبناللههبةبنعبدالجبارطاهرأبيابنة-فرحة-وتدعىعائشة49-

)3(.الحريميةالبغداديةالبنداربنمنصوربن

الحدبث.بد!منلئملخه-سابداذكرهالددمالتىصفد4.أختهي

أبنعليبناحمدبكرأبيمنسمع!مشق)"(.بنمحمدالمحدثزوجها

ومماوحدثث.وغيرهما.احمدبنعبدالباقىبنمحمدالفتحوأبيالأشقر)5(،

3/284.مالتكصئه:المنذري:فيترجمتهـأانظر11(

)68(.الرقمفيترجمتهتقدمت)2(

التكملةالمنفرى:2/527576.بالمجددالتاريخ:إالنجاابن:فيترجمتهاانظر)3(

2/66.م

متوددأ.صدوقأكان.البيعالبغدادىمشقبنمحمدبنالمباركبنمحمدبكرابوهو41(

العبر:الذهبي:انظر.ام2هـ/50658سنةتوفي.مجلداتستمسموعلالهإثباتبلغت

الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن%6/691الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن1%ه/4

.!به/18

صحيحخيرأكانالآشقربابنالمعروفالدالعبدالواحدبنعليبناحمدبكرأبوهو)5(

الحنبلي:العمادابن4/511بالعبر:الذهبي:انظر.ام1هـ/54247سنةتوفي.السماع

4/131.بالذهبشنرات
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أنبأئهقدوكاثتالنجارابناوردهاالرواةمنبسلسلةمسند!أحاديثبهحدثت

.أم02هـ/164.سذ4توفيتمحمد.وزوجها)1(هى!ما

المسمبنيحيىبنمحمدبناسماعيلعبدالرحمنأبىابنةعائشة59-

والدار)21(.المولدالبغداديةالأصلالزبيدية

المدرببنأحص!بكوأبىمنسمعدصاالرواله.بل!منصالحهش!خة

ال!دتدنك)"(.ابنموهوبابنىيحيىنصزوأبىاح!د،شجاعوأبي)3(الكرخي

هـ/1217/م.614كحمنةتوفيت

)5(.الخفافالبغداديغالبأبيبنكاملبن!سالحمحمدأبيابنةعائشة69-

شيخة)6(.لامعةالصباحضوءع!رابنةذكرها،تقدمالتىدرةاخت،هى

ابنعبداللهبنأحمدالحسقأبو:مركلل!أجازببغداد.معروفشيخادنة

محمدغالبوابوالارموي،بوسفمابنعمربنمحمدالفضلوابوالأبنوسي)7(

2/527.576،!بالمجددالدآريخ)11

.2/404مالتكملةي:المننم:فيترجمتهاانظر)2(

متوددأثقةوكانائعلماهمنطائنةعنروى.الكرخيالمقرببناحمدبكرابوهو)3(

:بردىتغرىابن18اا-4/08بالعبر:الذهبي:انظر.امهـ/563167سنةتوفي

.4/582بالذهبشذرات:الحنبليالعمادابط%ه/937الزاهرةالنجوم

.2/454مالتكملة:ىالمنذر)4(

.454صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي2/464مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانظر)5(

)19(.الرقمفيترجمتهاتقدمت)6(

المعروفالوكيلالشافعيالبغداديعليبنعبداللهمحمدابيبناحمدالحسنابوهو71(

توفيسنيأ.وتحولبهاللهلطفئم.والاعتزالالكلاموقراوبرعتفقه.الأبنوسيبابن

ابن921%.!/4الحفاظوتذكرة11-4/4العبر:الذهبي:انظر.ام1هـ/24547سنة

51(.الرفمفىاللهأمةالمحدثةوالدوهو%4/135الذهبلئ!نرات:الحنبليالعماد
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عبداللهوأبو،الزاغونى)1(عبيداللهبنمحمدبكروأبو،الدايةابنعليبن

الشيوخهؤلاءمنإئنانوكانوحدثت،وغيرهمالطرائقي.ابناحمدبنمحمد

هـ/615سثةتوفيثدرة.لأختهاأجازممقالطرانق!وابنالارمويوهما

ام.218

المأمونيالغداديالفضلبنعليبنعرفةالمعالىأبيابنةعائؤلمة79-

)2(.البقليبابنالمعروف

ئوفيت.وحدئتام(291/هـى588إتالمعالىأبىوالده!امنسمعت

الزرادين.بمقبرةودفنثأم228هـ/626سنةببغداد

)3(.المعوجبنالشهـنبنمدمدبنمحمدبناحمدابنةعائشة89-

القاسمأبىمنسمعتأجل.شيخوحفيدةأجلشيخابنةاصيلةشيخة

ام212هـ/906سنةببغدادتوفيت.وحدثتالبناء)"(بناحمدبنسحيد

.حربببابودفنت

الزب!دكط)5(.لحلىبنمحمدبناسماعدلابنهعائشهأ-9

مسند(الزاغونيبابنالمعروفالمجلدالبغدادينصربنعبيدانلهبنمحمدبكرابوهو)1(

خزانةلتجليدالعباسيالخلينةاصطناهالتجليدفيألمنتهىاليهمرضيأصالحأكانالعراق

:بردىتغرىابن4/551بالعبر:الذهبي:انظر.امدهـ/52157سنةثوفي.كتبه

.4/416!حىالذهبشذرات:الحنبليالعمادابنبه/327الزاهرةالنجوم

.3/412مالتكملة:المنذرى:فيترجمتهاانظر)2(

إليهالمحتاجالمختصر:الذهبي2/24342-4مانتكملة:المنن!رى:فيترجمتهاانظر)3(

.404ص

)35(.الرقمفيترجمتهتقدمت)"(

.404صابيهالمحتاجالمختصر:الذهبي:فيترجمتهاانظر)5(
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سنةتوفيت.وحدثت)1(المقرببناحمدسمعت.عبدالرحمنأخلته!م

.امهـ/461217

ألموص!ألأنصاريعلىبنمحمدبنمحمدبنالعباسابنة!ئشةا-05

)2(.الشاشعى

))معجمكتابهفىوذكرمكا3(الموصلىاالبركاتأبوعمهاابومف!اسصع

النساء((.

العطارالحسنبنأحمدبقالحسنءالعكأبىال!أفظابنةعاتكةأ-10

لم.اله!حذانى)4

أبيهامعبغدادددمتمولد!ا.كانوفيهاهمذانأهلمنالعلاءأمىتهط

السجزىالوقتأبىمقالكثيرشحمعت.صالحةكاناوفاتها.حتىفيهاوسكنت

ولنمنذريالنجارابنعنهاكتبونجخدأد،همتانف!بالكئيروحدثثوغيرد.

)5(.بسنهوفائهاثبل2يأامهـ/6211".لمسنهبخدأدمنإلحهكدبدهايهنهاإجازة

وكانت،وتوضأتالليكنص!قاكلتحيثأمهـ/906212سنةفجأةئوفطت

)1(

)21

)3(

)4(

)ء(

)59(.الرقمفئترجمتهتقدمث

.ا2/!مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاأنظر

بنمحمدبنعليالحسنابيالأجلالشيغابنمحمدالبركاتأبوالأجلالقاضيهو

اسيوطبمدلنةالحكموتولىمصرقدمالشافعئ.الموصليالألصاركطعليبنمحمد

والأشعار(الحكاياتوضحررالأخبار)عيونسماهكتابأوجمعسنه.عشرينعلىزيادة

انظر:.ام2هـ/00683سنةباسيوطتوفيهثما.وغبروالبصرةبالموصلسمع

.1-6أ2/5مالتكملة:اسمنذرى

أ2/254-5!مالتكملة:المنذري2325/ابالتقييد:نقطةابنةفيترجمتهاانظر

وانظر16561/ببالوفياتائوافي:الصفدى454صاليهالمحتاجالمختصر:الذهب!

أيضأ.)92(الرقمالعلميةال!ثافةمصادرلاحفأ

.2؟/55مالتكملة:المنذرى
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ببابودفنت.ماتثسجدتفلما،تصلىمحرابهافىووقفتالبرودةلثمديدةإررلة

حرب.

الطرأح)1(.ابنعلىبقيحيىبنعليابنةعزيزةأ-20

روئجدها.عنحدثتذكرها.تقدمالتي)نعمة(الكئبةستأختهى

ام.2هـ/05630سنةتوفيثالمقدسى.عبدالواحدبناحمدبنعليعنها

ابراهيمبنمحمد--ويقالئابتس!ابي-بنمفمرفابنةعزيزةا-3،

)2(.البغدادي

سعدابىبنعلىالحسنأبيعم!امنسمعت.الحديثبيتمنشيخة

ببابودفنتامهـ/961222سنةببغث!ادتوفيت.وحدثتالخبازابراهيمبن

.حرب

مشقبنعلىبناحمدبنمحمدبنالمباركطاهرأبيابنةعفيفةا-40

)3(.البغدادية

شافعبنصالحبناحمدالفضلأبىوزوجمحمد،بكرأبيأخثهي

أبيمنسالمعتقدكانتببغداد.شيخةمحمد.المعاليأبيولدهوأمالجيلي

سنة!بخدادتوفيت.وحدئتاحمد)4(بنعبدالباقىبنمحمدالفتح

المنصور.جامعبمقبرةودفنتأم2هـ/40670

)2(

)3(

النساءأعلامفىكحالةعنهونقل2/457بالمشتبه:الذهبي:فيترجمتهاانظر

3/29.2لمب

وفيه%2/457المشتبه:الذهبي989-.و3/86مالتكملة:المننركط:فيترجمتهاانظر

%3/282.النساءاعلام:كحالة،كذا(مشرق)ابنة

-ا2/33مالتكملة:المنذري%118/43بغداتاريخذيل:النجارابن:فىترجمتهاانظر

134.

)1(.الرقمفيترجمتهتقدمت
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بنعبداللهبنمحمدبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبيابنةعفيفةا-50

المولدالبغداديةالأصلالمصريةاسماعيلبنعبدالمجيد

)1(.والدار

التصوفبيتمنأجلشيخابنةاصيلةشيخةالحياء،أمتكنى

الفارسىعبدالرحمنالقاسمأبىلأمهاجدهامنسمعترالمشيخة.

سنةنجبغدادتوفيتحديثأ)2(.عنهاوزويوحدثتالصوفى،

ام.هـ/806211

)3(.القرشيسنانبنطارقابنةعفبفةأ-60

الرضاأبىأختوهي.عفيفةوالمشهورانواحدأمةاسمهاويقال

احمدبنسعيدالقاسمأبىمنسمعتببغداد.شيخة)4(.طارقبناحمد

لحلىبثررأبيالزاغونى،ابنعبيداللهبنمحمدبكروأبىالبثاء.ابن

محمدبناحمدبنمحمدالمظفررأبي،الغزالمحمدبنعبدالباقيبن

وحدثث.وغير!ماحمد.بقعبدا!باقىبنمحمدالفتحوأبى،الدباس

سنةئوفالدف.)5(خليلابنعنهاوروىالعباسيجعفرم!نهاسمع

.ام102هـ/895

.454صإليهالمحتاجالمختصر:الذهني12922مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانظر)!(

.404صابيهالمحتاجالمختصر:الذهبي)2(

.454صإليهالمحتاخالمختصر:الذهبي41ما/4التكملة:المننري:فيترجمتهاانظر)3(

)35(.الرقمفيترجمتهتقد!ت)"(

)16(.الرقمفيترجمتهتقدمتوقد4.هص%الجهالمحتاجالمختصر:الذهبى)ت(
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عربناحمدبنعليبنمحمدبنسعداللهالبركاتأبىابنةفاطمةا-57

البخدادى)1(.البزازحمدىبنالحسنبن

منسمعتواحد.غيرمنثمحدثأهـواية،واألةإئثىرد!تمنشيتء

.بتحوببابذ،تط9ودأم12!هـ/161سنةاد!ئهزتوفي!ل!.ولا-!دئتوالدها

زنكيبابقوتآ!م!ش-خ-أفسأئتبنموا!ابنب؟صابىابنةذثنلثةا-80

البخع)2(.

شيروبه،بابنالمعروفالحسينبنعلبىبنالح!دنعليأبيهنسنهرراسا

ودففتام2هـ/63638نددئ!ادببظشتش"أيخحازةمتهـا3(إوللمن!ذرءب.وحدثت

.بحربباب

الخبرى!4(.المعلمعبداللهبقابراهيمبنءبدأللهحكيمأبىابنةفا!مةأ-90

أمئكنى.رابعةاختهاذكرتقدموقد.حكيملأبىالصمغو!البنتهي

بناخصدبقمحصث!جعفرألمحي:منايحديثسمعتزاهدةصالحةإمرأةالخير

نصروأبىالكائب،الفضلبنالحسنبنص!ليمنصوروأبىألمعدل،المسلمة

3،أ2/4مائتكملة:المئذرىاب()26ق)خ(الاستدراك:نقطةابن:فيترجمتهاانظر)1(

.204

بذكرها.انفردوقد3/513مائتكملةالممنذري::فيترجمتهاانظر)12

.351/ص!مالتكملة)3(

ابن3131-2/89وب-1/43،4748بالأنساب:ألسمعاني:فيترجمتهاانظر)4(

:الجوزيابنسبط11()55ق)خ(الاستدراك:نقطةابن1/88%.المنتظم:الجوزكط

وسير1با/84المشتبه:الذهبي)الفرضي(يضيفوفيه1/261ق%8الزمانمرآة

،4/48بالنساءأعلام:كحالة926صالمستفاد:الدمياطي2/65هبالنبلاءأعلام

.67
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)2(،المقرئعبيداللهبنعمرالفضلوأبي)1(،الزينبيعليبنمحمدبنمحمد

وأبيالنقور،بنالحسينوأبيالصريفينى)3(محمدبنعبداللهمحمدوأبي

بنمحمدبنمحمدمنصورالمهروانى)"(وأبياحمدبنمحمدبنيوسفالقاسم

عنهموروتسمعتقدهؤلاءمنثلائةوكان.وغيرهم)5(العكبريعبدالعزيز

منهاوسمعلئعيوخها.نجعضعقوروتفاطمةوحدثتأيضأ)6(.رابعةأخئها

اختهاابندارفىمنهاسماعهو!انادلبغثزيارتهعندالسمعانيسعدأبو

أيضأمنهاوسمعألموفتيات(.إكتابأكئرعلبهـاقرأكما.ناصمر)7(ابنانحافظ

وقذ.عنيهنتتلمذاللاطيإنث!لاثشيخاتهمنالئانيةالشيخةوهىالجوزيابن

فىذلكوكانيسمع،هوصليهاقرئمشيختهف!مسندأحديئأعنهاأورد

)96(.الرقمفيترجمتهتتدمت)ا!

الأزجبابأهلمنالمقرئالبقالبنعليبنعمربنجمبداللهبنعمرالفضملابوهو)2(

سنةوتوفيأم55م!!/5934سنةمولمده-للقرإتالتلاوةكثيرصالحأكانببغداد()محلة

2/962.بالمجثذا!تاريخ:النجارابن:انظر.امهـ/471578

خطيبالمحدثا)صريفينيهزارهـصردبنعبداللهبنمحمدبنعبداللهمحمدأبوهو)3(

ابن172ب!/العبر:الذهنئ:انظ!-.ام0هـ/96476سنةتوفيببغداد()قريةصريفين

كذا...(هراعردبن)..وفيه%3/334الذهبشذرات:الحنبليالعماد

لهخرجالصالع.العابدالصوفيالهمذانم،المهروافيمحمدبنيوسفاالقاسمابوهو)"(

العبر:الذهبي:انظر.امهـ/468750سنةتوفياجزاء.خمسةالبغدادىالخطيب

331.ب!االذهبشذرات:الحنبليالعمادابن%3/268،

توفيصدوفأ.كان.النديمالاخبارىالعكبرىاحمدبنمحمدبنمحمدمنصورأبوهو)5(

شذرات:الحنبليالعمادابن3/278بالعبر:الذهبي:انظر.امهـ/472957سنة

.3/234!بالذهب

)42(.الرقمفيترجمتهاانظر61(

1/343.باللباب:الأثيرابنأيضأوأنظر2/931بالآنساب)7(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أبو:منهموكانآخرونعن!احدثكماام1هـ/05226سنة)1(الآخرةجما!ى

ابنالبغدادكطللمؤرخعثهاحدلثهو؟،نعل!)2(بنعليبنعبدالوهاباحمد

ببغدادوئوفيثامهـ/451950سنةفىمولدثماام(هـ/9231!6)ت)3(نقطة

ابرز.ببابودفنثامهـ/534913سنة

الماوردى)4(.غالبأبىابنةفاطمةا-51

بننصرمنهاسممع.الإبر!طوشهدةالنهروانىلخديجةمعاصرةكانت

)5(.الأخرياتمنسمعكما)الجيلى(عبدالرزاف

البزازمحمثبنعليبنمحمدغالبأبيابنة-نفيسة-وتدعىفاطمةا-11

)6(.الخفافالبغدادية

4/67.بالنساءاعلامفيكحالةنقلوعنه22-5680صالمشيخةالجوزى:ابن)1(

المعروفالأمينمنصورابيبناحمدأبوعبيداللهبنعلىبنعليبنعبدالوهابهو)2(

والعبادةوالزهدوالانقانوالمعرفةالاسنادوعلوالحديثفيوقتهشيخكان.سكينةبابن

وتوفيامهـ/951125سنةمولده.الحديثمنكثيرأيدهبخطكتبصدوقأ.+لالةوكان

354-16/95368،ببغدادتاريخذيل:النجارابن:انظر.ام21هـ/5765سنة

.%ه/25-26الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن23/2-4بهالعبر:الذهبي

11(.)55ق)خ(الاستدراك)3(

%22/693-793.النب!هأعلامسير:الذهبي:فيترجمتهاانظر)4(

التوالي.على77()37،الأرقامفيئراجمهنانظر)5(

والمختصر2/948هبالنب!ءأعلاموسير4/183بالعبر:الذهبي:فيترجمتهاانظر)6(

الحنبلي:العمادابنبه/385الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن584:صإليهالمحتاج

بعضفيباختلافالاسمبهذاشخصياتثلاثكحالةونكر21%4/0الذهبلئمنرات

كماوهموهو191ا-9وبه/1355%4/85.النساءأعلام.واللقبالأجدادأسماء

.واحدةلشخصيةواحداسموكلهافيهوقعنرى
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جملةومن.الزينبيمحمدبنوطرادالنعالىطلحةابنسمعثمحدئة.

مجلسفىعليهماقرنتالرواةمنبسلسلةمسندةاحادبثعنهمامسموعاتها

سنةفى)2(الزينبيعنوالآخرالنعالى)1(عنأحدهماتسمعوهىعلمي

مروياتهابينومنعنهماوروتوحدثتنجسنة.وفائهاقبلأيامهـ/594690

كتابه،شذكرهاوقدوالسم!،نيالقرشىعمرمنهاسمع)3(.الحديثفيأجزاء

عدةعن!اورو!،وجصاعةعبدالغتي)6(والحافظوال!لفثغرفي)5(ئدامة)"(،وابن

سنةتوفيثالصسئمة)7(.لابنأجازتكصامنها.سمعممنأغلب!م

.ام61هـ/ا،65ط!

)11

)2(

)31

)،(

)!(

)6(

ألأ(

.185،ما/!.لمالمشيخة:جماعةابن

ا!47..مالمشيخة:جماعةأبى"1لم/3!/4إدتباهـ*ت:الذ!بي

نلمراة.العلميةأنثتافةعحطإروانظر91-91/5152!ننبلإءا-نرخ!سير:ال!!بي

)37-7(.الزقبمفي،ترجمتهطدهتا؟،تح!بن4عردةفذمحث؟.أبوهو

أبو!وو3/76(باللطابألآثير:)ابنالعثدلرقبحدلكنها-بت:و!!نرفولإ:إشنسبة

الزركمني،البغدادء!ال!اشغريالتركىرقأابن!وسفبنكاحصانبتابرأدئماسمحاق

سنةفيتوالمسئنصرية.بمشيخةمسمعأرتب.العراقض!!ت!الم!نمرإنشيخ

51ها-!23/8بالتبلاءاءثموسيربه/185اءلجراإث:ء.:-:.ات!؟دأ.أ6454!لمء/!

.!06331-ب.3/!ا:ذأصاأيىيزثإشدبز..آحر،ةتا،(ا!ابن

المللسيسروربنعليبنثدالواحدبنعبدالعيمحمدأبو؟.أتنختدكياال!شظهؤ

إحدىبجماعيلمولده.ومعرفةوإسنادأمتنأالحديثحفظانذ!ىإليهد!.1الحذالجماعيلي

2/327بالتقييد:نقطةابن:انكر.أم2هـ//00630سنة.تهثطقنةء*وتيمانابلسقرى

ألنجوم:دىبرتغر!ابكأآا!-،/!والفبر2/542.بائنإ*ءا-ءلىممسميد:الذ!بي

!4/345-346.ألذ!بشذرإت:الحنبليالعصادابن6/185بالزاهرة

بنالمنرجبنعليبنالمنرجبنأحمدوهو%.2/948النبلاءاعلامسير:الذهبي

أبيبنالعباسأبوأالدمشقيالامويمسلمةبنالحسنبنمحمدبنالخضربنعمرو

سنة-وتوفيامهـ/555016سنةمولدهوامانةعدالةبيتمنشيخ،الفتح
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بابنالمعروفالبزازالبغداديأحمدبنعبداللهالفائزأبىابنةفاطمةا-12

1(.ال!طوبرة)

ابنالفرجأبىالحافظأخثوهىالب!اء.أموتكنىالاعدستوتسمى

بنأحمدسعدأبىمنالحديثسمعتببغداد.عفيفةشيخةكانت.لأمهالجوزى

سماعهاوكان.خبرونبنعبدالملكبنمحمدمنصوروأبىالزوزنى)2(،محمد

شيخوهوالسجزيالوقتأبىمنأيضآسمعثكماالفرجأبىأخيهامعمنهما

سنةفيعنهاحديثهوكانالضياء)3(وحدثعنهاوروىوحدئئا.ايضأ.أخيها

طويلأ.عمرت)6(.عبداللطيفوالنجيبخلطل)5(وابنام2هـ)4(/30656

)رض(.حنبلبناحمدفبربقربودفنتام802هـ/506سنةببغدادتوفيت

2(

،ا-6164ما/5المشيخة:جماعةابن2به/50العبرايضأانظر.امهـ/065252

%ه/924.الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن183

الثائربنت)..وفيه2/554ق8بالزمانمرآةي:الجوأابنسبط:فيترجمتهاانظر

اليهالمحتاجالمختصر:الذهبي2551/مالتكملة:المنذرىكذا،الطريرة!ابن*3+

%4/67.النساءأعلام:كحالةالطوير()ابنوفيه604ص

الزوزنيالصوفيماخوهبنمحمودبنعليالحسز،ابيبنمحمدبناحمدسعدأبوهو

علمفيراسأفاضلأعالمأإهامأكانونيسابور(هراةبينكبيرةبلدةزوزنإلى)نسبة

العبر:الذهبي08%2/اللباب:ايأثيرابن:انظر.ام141هـ/536سنةتوفي.التصوف

الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن%ه/926الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن%4/89

%4/121.

4(.)5الرقمفيترجمتهتقدمتمحمدابوالدينضياءالحافظالشيخث!و

4/67.بالنساءأعلام:كحالة

)16(.الرقمفيترجمتهتقدمت

4(.)5الرقمفيترجمتهتقدمت
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الفارسعبداللهبنالحسنبنعبدالرحمنالقاسمأبىابنةفاطمةا-13

.)1(الصوفي

منسمعت.والتصوفوالصلاحالروايةبيتمنببغداد،صالحةشيخة

والدهاعندودفنتامهـ/106254سنةتوفبت.وحدئتالقاسمأبيوالدها

الزوزنى)2(.برباط

محمدبناحمدبنمحمدبكرابىبنالمباركالمعالىأبيابنةفاطمةا-14

)3(.الحريميةالبغداديةقيداسبنعبدالسلامبن

علىبناحمدبكرأبيمنسمعت.صالحةشيخة.عبدالرحمنأمتكنى

سنةمولدهاحديئأ)5(.الدبيئيابنعليهافرأ.وحدثث)4(الدولالأشقرابن

ماهـ/461217سنةببغدادوتوفيتام1هـ/52228وقيلامهـ/521127

سنة.29ولها

عبيداللهبناحمدالمعاليابىبنيونسمنصورأبيابنةفاطمةأ-15

)6(.البغدادية

محمدبنمحمدالحسنأبولهااجاز.أجلىشيخابنةببغداداصبلةشيخة

ما226هـ/624سنةببغدادتوفيت.وحدثت،وجماعةالكوفى)7(غبرةبن

.حربببابودفنت

بذكرها.انفردوقد2/62مالتكملةالمنذرى::فيترجمتهاانظر)1(

.2هصبغدادخإرطةدليلجواد:مصطفىد.:انظربغداد.منالغربيالجانبفيويقع)2(

.604صاليهالمحتاجالمختصر:الذهبي56124مالثكملة:المننري:فيترجمتهاانظر)3(

)49(.الرقمفيترجمتهتقدمت)"(

.564صابيهالمحتاجالمختصر:الذهبي)5(

.51302مالثكملة:المنذريفي:ترجمتهاانظر)16

عليها.اطلعناألتيالمصادرفيترجمتهعلىنقفلم)7(
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)1(.الحسنبنالحسينابنةفاطمةأ-16

المعروفالدمشقىالمؤرخعساكرابنشيخةوهيببغداد،عالمةكانت

به.)2(أخبرتهمسندأحدبثأعنهاوأوودكئابهفىذ؟هـهاام(1هـ/57478)ث

العكبر!ط)3(.الحسينبنعلىابنةفاطمةا-17

ومنالمسلمةبنجعنرابيمغبهاوسمعتببغداد،ولدتمحدثة

بناحمدالحسينوأبيالدجاجى)4(،عليبنمحمدالغنائمأبىالقاضي

بها.وحدئتدمشققدمثثمبغ!اد.شيوخمنوغيرهمالنفوربنمحمد

مدينة))تاريخكئابهفيذكرهاو!دعساكراجنحناكبعلمهاانتفعوممن

سنةبدمشقتوفيتمنسندأ)5(.حديئأعنهاوأورددمشه!((

ظنأ.امثى/526131

الوقاياتي)6(.الحسينبنعبداللهبنعلىابنةقاطمةا-18

)3(

)4(

)5(

)6(

!4/08.النساءاعلامكحادة::فيترجعتهاانظر

صلايمتحقيق،دمشقمدينةئاربخ:اللههبةبنالحسنبنعليالقاسمابو،عساكرابن

1/178.مسنة()بلاالمنجدالدين

النساءاعلام:كحلة2ما/95دمشقمديخةتاريخ:عساكرابن:فيترجمتهاانظر

.%4/85

ع!يبنعليبنمحمدالغنائمأبووهوكذا.)الزجاجي(4/08بالنساءاعلامفي

سنةتوفيبغداد.مسند،الدجاجبيعإلىنسبةالدجاجيببنالمعروفالبغدادي

الحفاظوتذكرة3/254بالعبر:الذهبياباللباب:ا!أئيرابن:انظر.ام70هـ/4635

3/314.بالذهبشنراتانحنبلي:العمادابن%3/1131

ابيهاء(.)أمبكنيةوفيها2ما/90دمشقمدينةئاريخ

1/235بالمشتبه:الذهبي11(1)9ق)خ(الاستدراك:نقطةابن:فىترجمتهاانظر

4/81.بالنساءأعلامكحألة:504ص:إليهالمحتاجالصخئصر(الحسن)اموفيه
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بيانبنالقاسمواباالنعالىعبداللهأباسمعتعلي.أمتكنى

أوروقدالتمار)1(.سوسنبنالمظفربناحمدبكرابىعنوحدئت

حد"امهـ)2(//956173سنةتاريخهبهأخبرتمسندأحديثأالذهبي

سنةتوفيت.قدامةبنمحمدأبوعنهـاوروىالأخضر.ابنأيضأعنها

أم.575!ب/174

القنائى)3(.احمدبنمحمدابنةفاطمةا-ا9

السمرقندجما.ابنواسماعيلالقزازمنصورأبولهاأجازالخير.أمتكنى

.ام2هـ/45670سنةتوفيت.وحدثت

)4(.الصيرفيالشخيربنعبيدبنمحمدأبنةفاطمةأ-؟.

اب!بقمحمدالفتحأبيجوارفيتنزلكاتتأبيها.أمتكنى

الخطيبرغبوقدلثةكانتاأبيها.عنوحدئتببغداد.ارسالتو

بنمحمدطا!رإبوعنهافحدئهذلكلهئقدرولممنطالسماعالبغداد!ط

.امهـ/84560!5(سنةإالمتوفىالاشنانىبناحمدبنمحمد

بزالمظفربناحمدبكر(بووهوا/235بوالمشتبه504:صإلبالمحتاجالمختصر)1(

ابز4/6بالعبر:الذهبي:انظر.ام1هـ/55395سنةببغدادتوفي.التمارسوسن

4/7.بالذهبشذرات؟الحنبليالعماد

%22/993.النبلاءاعلامسير:الذهبي)2(

.604صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي:فيترجمتهاانظر)3(

أعلاةفيكحالةنقلوعنه41/445مبغدادتاريخالبغدادى:الخطيب:فىترجمتهاانظر):(

.%4/134النساء

.41/554مبغدادتاريخ:البغدادىالخطيب)5(
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)1(.الشافعيالموصلىالأنصارىعلىبنمحمدبنمحمدابنةفاطمةا-21

المتوفىالأنصار!ر)2(عليبنمحمدالبركاتأبوأخيهاابنمنهاسمع

أم.هـ/006302سنة

)4(.الفرجأمتكنىالكرجى)3(.احمدبنهولابنةفاطمةأ-22

سمعتالئلائاء)5(.سوقناحيةبغدادمنالشرقىبالجانبتسكنكانت

منهما)6(.الآولعنوحدثت.الشافعيبكروأباالسماكابنعمروأبا

وترجر)صادقة(عنهاوقاللثتهونالت.البغداديالخطيبعنهاكتب

فحط4بأخبرتهمسندأحدبئأعنهاردواوبغداد(())تاريخكتاب!فيلها

المسلب)8(.بنعليبناحمثعنثأوحدلقابمهـ)7(/451180لممنة

)91.النحوياحمدبت!لالابنةفاطمةا-23

السبيعي.عن!أحدثمحدثة

.2/16دالئكملة:المننري:فيترجمتهاانظر)أ(

1(.5!هالرفمفيترجمتهتقدمت)2!

)خ(الاستدراك:نقطةابن41/454مبصادتاريخ؟البغداديالخطيب:فيترجصتهاانظر)3(

.48/1%لحألنساءأعلام:كحالةا/235بالمشتبه:الذهبي)الكرخي(وفيه11(1)9ق

23.!ا/فىالصفشه:الذهلي11()91ق)خ(ألاستلراكنتطة:الن:الحسنألقالى)"(
....موص

.د.مرةشهركلفيالثلاثاءيوموهوالسوقفيهتقومكانتالذياليومإلىنسبةا)5

34.:صربغدادخارطةدليلجواد:مصطفى

11(.)16ق)خ(الاستدراك:نقطةابن)11

.41/454منجغدادئاريخ)!ا

11(.)91ق)خ(الاستلرأك:نقطةابن.الأصلفيرسمتهكذا)8(

ب(.)248ق)خ(الاستدراك:نفطةابتى:فيترجمتهاانظر)9(
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)1(.الحربيةالبغداديةالخبوشابنسعودبنغالبأبيابنةقتونأ-24

النجار.يوسفبناحمدبنعبداللهالقاسمابيمنسمعت

البغدادىنقطةابناكرانمنجماعةمنهاسمع.وروتعنهوحدثت

توفيث.خليلابنعنهاوروىالحربى)2(شريكأبيبناحمدومنهم

.أمهـ/595891سنةالقعدةذيفىوقيلأمهـ/495791سنة

محمدبناللهرزقبناحمدبنعبداللهالفرجأبيابنةالنساءفخرا-25

)3(.الوكيلالفضائلأبيبابز/المعروف

بالشونيزية.ودفنتامهـ/621224سثةببغدادتوفيث.بالإجازةحدث!تا

الباجسرائي)4(.بنئابتبنعلىابنةالنساءفخرا-26

خطاببنعلىبنيحيىالمظفرأبىلأمهاجدهامنسمعت

ودفنثأمهـ/5237!6سنةببغدادتوفيتعنه.وحدثت)5(الخيمي

بالشونيزبة.

)6(.الحربيالبغداديئمدرةبناحمدبنسعدأبىابثهفرحها-27

)1(

)2(

)3(

1،(

)5(

)6(

-ا:المنذرى1231()وقاب(1)5ق)خ(الاستدراك:نقطةابن:ترجمتهافيانظر

أل!كمل:كحالةمسعود(بن..)وفيه574؟صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي1/334م

.ا%4/57النساء

.574صإللهالمحلاجالمخلصر:الذهبياب(1)5ق)خ(الاس!دراكنالطه:ابن

.3/122مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانظر

بذكرها.انفردوقد3/468مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانظر

عليها.اطلعناالنيالمصالرفيترجمتهعلىنقفلم

.3/203مالتكملةالمنذر!ي::فيترجمتهاانظر
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بناللههبةالمظفرأبيمنسمعتببغداد.صالحةشيخةعلي.أمتكنى

ببغدادتوفيت)2(.إجازةمنهاوللمنذري.وحدئتالشبلى)1(.ابنمحمدبناحمد

.حربببابودفنتسنةالئمانينبلغتوقدامهـ/962231لممنة

الظفرية)3(.طنطاشبنقراطاشصالحأبىابنةفرحةا-28

قدأبوهاكانببغداد.صالحةشيخةالنساء،فخر،الحياةأمتكنى

جزءأعنهوروتوحدثت.السمرقنديابنالمعماعيكالحافظمنسمعها

النجار)6(.ابنالبغداديالمؤرخمنهمجماعةمنهاسمعالفوائد)4(من

وأنبأئهعليهـاقرأتالرواةمنب!المل!معلةمسندةأحاديثعنهاأوردوقد

المجدوأبي،قدامةبنبكرأبى:منكلايضأمنهاسمعكمابها.

بنعبداللهبنومحصدقدامةبنمحمدبناحمدبنعبداللهبنعيسى

عبدالقادربنعبدالرزافبنواسماعيلقداهةبنمحمدبناحمد

بكرأبىقصيدةمنهاسمعفقدعبدالخنيبنسليمانأبوأما.الجيلي

ختمبهالمسندالشيخالمؤذنالقصارالمظفربنالشبل!ا*!دبناللههبةالمظفرأبوهو)1(

ماهـ/557161لسنةتوف!امهـ/047770سنةمولده.الزينبينصرابيمنالسماع

ابن2/393-493.بالنبلاءأعلاموسير!4/163العبر:الذهبي:انظرسنة88وله

.%4/181الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن%ه/362الزاهرةالنجومإ:بردىتغرى

3/352.مالتكملة)2(

الذهبي:(العوني...)يضيفوفيه1/435مالتكملة:المنذر؟!:فىئرجمتهاانظر)3(

.%4/915النساءأعلام:كحالة704:صإليهالمحتاجوالمختصر%2/948المشتبه

.للمرأةالعلميةالتقافةمصادرانظر)4(

.%1/17المجددوالتاريخ1/4ج!8و%17/282بغدادتاريخذيل)"(
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وللمنذري.خليلبنويوسف)المقدسي(الضياءعنهاوروى)1(.عبدالله

ابرز.ببابودفنتأم02هـ/8951سنةببغدادتوفيت)2(.إجازةمنها

)3(.الحربيةالبغداديةمسلمبنسلطانابنةفرحةا-92

محمدأبيمقسمعناقدكانت.صالحةشيخة.يونسأمتكنى

ماهـ/626228سنةببغدادتوفيت.وحدئت)4(،الوراقزيدبنعبدالرحمن

.حربببابودفنت

الحسينبنعمربنيوسفبنيعقوبمحمدأبىابنةالعينقرةا-03

)5(.المقرئالحربيالبغدادى

عبدالعزيزبنعتيقبكرأبىمنسمعثببغداد.شيخابنةصالحةشيخة

سنةببغدادتوفيت)7(.إجازةهنهاوللمنذري.وحدثثصيلا)6(.بنعلىبن

.حربببابودفنتامهـ/624226

)8(.الزيديةالعلويةعمربنمحمدبناحمدبنمحمدابنةكامليةا-31

.4/915بالنساءأعلام:كحالة)1(

.43511مالتكملة)2(

.3/924مالتكملة:المننرى:فيئرجعتهاانظر؟3(

عليها.اطلعناالتيالمصالرفيترجمتهعلىنقفلم)"(

.13991مالئكملةالمنذرى::فيترجمتهاانظر)5(

عليها.اطلعناالتيالمصالرفيترجمتهعلىنقنالم)6(

.3/991مالتكملة)3(

3/49مالتكملة:المنذرى18/43ببغدادتاريخنيل:النجارابن:فيترجمتهاانظر)8(

باسمجوادمصطنىد.المرحوموذكرها704صاليهالمحتاجالمختصر:الذهبي

135ص5391-2،جاالمعلممجلة،العراقفيالنسويةالئقافة:انظركذا.)كاملة(
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)1(.البطيابنالفتحأبيمنالزيدى،احمدبنعليعمهابإفادةسمعت

بمشهدودفنتامهـ/062223سنةببغدادتوفبت.الطلبةمنهاسمع.وحدثت

)2(.التبنباب

البزاز)3(.الحصريابنالبركاتأبيبنالفتحابىابنةكفايةا-32

عمرالمحاصمنأبيالحافظوزوجصمابقأذكرهائقدمالتيئممائلأختهي

أبوىمنسمعتقدكانتببغداد.شيخة.عبداللهأمتكنىالترشى)4(.علىبن

احمدبنعبدالباكىبنمحمدوالألبارى،الخطيبابنالحسنبنمحمدافمح:

ببابودفنتامهـ/612215سنةببغدادئوفيت.وحدثتوغيرهما.سلمانبن

ابرز.

المممرقندىبنالأشعثأيييناحمدتعيداللهمحمدأسابنةكمالا-33

)5(.اللغويالدارالبغدادىالمولدالدمشتى

وهىالعممرقندي)6(.ابنالمعروفالمحدثوالدها.الحسنأمتكنى

اييها.عنروت.خيرةصالحةكانت.اليوسنيعبدالخالقالمحدثزوجة

)1(

)2(

+

)5(

لا(

)1(.الرقمفيترجمتهئثدمثاحمدبنجمدالبلاليبنمحمدهو

محلةجانبهاوإلى.الكاظمينمشهدمنالاث!رقيالشملىفيالولعةالتبنبابمتبرةوهي

بغدادخارطةدليلجواد:مصطنىد.أيضأ.بالزهيريةوتعرفالتبنبابباسمتعرف

.201ص

2/347،مالتكملةالمننرى::فيترجمتهاانظر

)11(.2الرفيترحهمتهتتدمت

للنبلاءاعلامسير:الذهبياب()91ق)خ(الأستدريك:نفطةابنفي:ئرجمتهاينظر

الاستدريكعن)نتلا4/262بالنساهاعلام:كحالةا/235حموالمشتبه2042/%ه

والمفمتبه(.

واصبهانوجرجانومروببغدادسمعجمدالله.محمدأبوالمحثالمتقنالامامالشيخهو

لنفسهاخرجوالئقة.بالحفظموصوفأعالمأكان.الكثيروكتببالحديثوغيريخرها.

سير:الذهبي:انظر.ام1هـ/65122سنةوتوفيام0هـ/44452سنةمولده.صعجمأ.

تغرىلبن4/1263بالحفاظوتنكرة-4/37والعبر%91/465-467النبلاه"ا-

.-4/94الذهبثمفرات:الحنبليالعمكابنبد/223الزاهرةالنجوم:بردى
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سمعوممن)1(عنهموحدئتوالنعالي.البطروابنالزينبيطرادمنوسمعت

ابيبنحفصوابوالرويانى)2(،الفضلوأبو،النساجبرهانبنابرايمعنها:

حدثكما.وحدثعنهاروىمنأخروهو)4(،الحلاجكمالوابنالعز)3(،

)5(.الحربيالخطابأبيابنةفاطمةلطنهممنكان،غيرهمآخرونجماعةعنها

أجزاءعليهاقرئكمابالافادء7(.منهاسماعهفكانجمدالمجيب)6(محمدابوأما

.امهـ/558162سنةتوفيتاوحديئه)8(.المحاملىأمالىمن

)1(

)2(

)،1

)1(

)3(

)"(

.91/37101-38،بالنبلاهاعلامسير:الذبي)9111(ق)خ(الاصئلر!:نفطةابن

حبه!يبنالطيببنخليفةبنعليبنعربنمحمدالنضلابولصالحالث!خهو

سنةببغدادئوفي.وحدثجماعةمنسمع.العطارالرويثيالواسطيالحربيالبغدادى

.3/971مأقكملة:المننرى:انظر.ام22هـ/6236

اهلمنالعزابيبنحنصابو،النحويالحممينبنعمربنالحصينبنعمرهو

توفي.النجاريبنغهكتب.الروايةفيعسر(نهإلافاهمأكانببغداد.محلةالحربية

لم%2/058.المجددالتاريخ:انظر.امهـ/615218سنة

التطان!لبغدادىالحربيحسنبنعمربناللههبةبكرابوالخلامعالصالحالضيخهو

هـ/6341236شةتوفىركه.فيتوندالأ!اوهنكك!.بثن!عروفالحلاج

-اسيرالذهي:3/444مالئكملةالمننرى:لظر:.العمرمنالتسعق!مرفيرهو

النجوفيبردىتغرىابننمكلوعنه41اا-به/04و!عبرا-13ب23/2النبلاه

غهاحلثمنأخروهوالمممرقدىبنتكم!امه)انومهما-6/992الزاهرة

أليو-جمدالخالقالمحدثزوجهاأننكرأنللذهبىممبقضدكب!وهممهرأكيوهو

-ه/916.الذهبشنرات:الحنبليللعملد!ن2/042(%هالنبلاهاعلامسو)انظر:

.ببغدادتوكث.الحربيمحمدبناحمدالخطابليابنةفاطمةالاثميخةهي

انفروكد2/177مالتكملةالمنفرى::انظر.حرببب!ودقتأم2هـ/65690

بنكرها.

.9زبنزهيربنجمداللهاثلاصمابيبنجمدالمجيبمحمدابوالصالعالشيخكل

له.وا!ريرالتلاوةكثيرالكريمللقرآنح!أكك.الحنبلىالحربيالبغدادى

حماةبمدينةوتوفيامهـ/527132سنةمولدهوكرها.والشامببغدي!

شنر:الحنبليالعملدابن2/26؟-127مالتكملةالمننري:لنظر:ام.هـ/406702

.1حمه/2!ذهب

.1؟-2/2627مثعكملةالمننرى:

!مراةالطمية!لععةمصالرفظر
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)1(.الحربيةالبغداديةالأصلالكوفيةعليبنالقاسمبناحمدابنةكمالا-34

بنعمرحفصأبىلأمهاجدهامنسمعتقدكانتببغداد.شيخة

.ام102هـ/895سنةببغدادتوفيت.وحدثت)2(الحزبيالمقرئعبدالله

الدلبجاني)3(.المطهربنالحسنبناحمدالعباسأبىابنةلامعةا-35

سمعتسابقأ.ذكرهاتقدمالئيالصباحضوءأخثوهىالبدرأمتكنى

عليبناحمدبنمحمدمنصورأبووهوالصباحضوءأختهاشيوخأحد

سمركند)4(،حافظالنسنيمحمدبنعمرحفصأبومنهاسمعوحدث!..الخلاط

منهاالسماعفىراغبأكانالسمعانيأنويبدوأضأ.أختهاعنكتلبقدوكان

عنها.)5(الأنصارياحمدبنالمباركالمعمرأبولهفروىبهايلحقلملكنه

ام.هـ/053135سنةقبلتوفيت

الجيليةشافعبنصالحالمعالىأبىبناحمدالفضلأبىابنةلبابةا-36

والدار)6(.المولدالبغداديةالأصل

.1/416مالمنذري:فيترجمتهاانظر)1(

الزينبيطرادعنوروىالكثيرسمع،الحربيالمقرئعبداللهبنعمرحفصأبوهو21(

:بردىتغرىابن4/941بالبر:الذهبي:انظر.ام1هـ/55257سنةتوفيوطبتته

.4/162بالذهبشذرات:الحنبليالعمادابن%ه/327الزاهرةالنجوم

2/0.94با"لسابا:السمعاني:فيترجمتهاانظر)3(

البلدانمعجم:الحمويالصغد.ثصبةوهوالنهروراءفيمامشهورمعروفبلد)"(

3/133!م

التيالمصالرفيهذاالمعمرأبيترجمةعلىنقفولم%2/594الألساب:السمعاني)5(

عليها.اطلعنا

.3/432مانتكمئة:المنذركط:فيترجمتهاانظر)6(
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صالح.شيخوحفيدةشيخابنةصمالحةاصيلةشيخة.الفضلأمتكنى

توفيت.وحدثت+وغيرهحم)1(بنإ!ش!ارهـظإإ.!إور"ارل!ابكرأبىمرسمعت

أشكذ!ور.ب*!ب!صتلبرةود!أئتأم!هـ/62628سنةببغداد

الحرلية)2(.البغداديةبكريبناللههبةبنالمباركمحمدأبىابنةلبابةا-37

أبىلأمهاجدهامنسمعتببغداد.لئميخابنةشيخة.اسماعيلأمتكنى

أهلمنحدثكماوحدئتا.البندار)3(.المنصوربنالقاسمبناللههبةانبقاء

.ام2هـ/20650لطمنةونوفيتامهـ/52134!سنةمولدها.جماعةبيتها

المعروفالبغدادىمزروعبئاحمدبنالفضلأيىبناحمدابنةلبابةا-38

الثلاجي)،(.بابن

دهبلالحسنأبىمنسمعثشيخ.ابنةصالحةشيخهة.الفضلأمتكنى

ابومنهاسمع.وحدثثبنيمان)6(بنوعمر)5(،كارهبنمنصورابنعليبن

)2(

)3(

)4(

)5(

16(

عليهااطلعناالتيالمصادرفيترجمتهعلىنتفلم

2/29.مالتكملة:المنذرى:فيترجمتهاانظر

وضحيره)الزينبي(النفيبطرادعنيرويمسنشيخهو:الاسلامتاريخفيالذهبيقال

29.:ص2/حاشيةمالتكملةالمننرى::انظروخمسمائةوأربعينبضعسنةتوفي

.574صاليهالمحتاجالمختصر:الذهبي3231/مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانظر

البغداديكارهبابنالمعروفعبداللهبنابراهيممنصوربنبنعليبندهبلهو

+للة.زاهدأفاضلأحسنأ،وفقيهأصالحأشيخأكان:الحنبليالحسنأبو،الخبازالحريمي

الوافيالصفدى::انظر.امهـ/956173سنةوتوفيام101هـ/594سنةمولده

الحنبلي:العمادابن6/72بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىا!ن41/32ببالوفيات

4/232.بالذهبشذرات

نصربنعمربنبنبمانبنعمروهو7.4"صاليهالمحتاجالمختصر:الذهبي

المصدرانظر.امهـ/563167سنةتوفي.صدوقئقةشيخ.المعليأبوالمستعمل

3/89.!بنفسه

؟13
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كتبتإجازةمنهاوللمنذرى.الطلبةوبعض)1(الحسنأبىابنأبراهيماسحاق

سنة)2(الآخرربيعشهرفىإحداهنمرة،غيربغدادمنعنهاله

سنةببغدادتوفيت.سنواتبسثوفاتهاقبلأيامهـ/961222

سنة.السبعينعلىنيفتوقدحرب،ببابودفنتامهـ/625227

الكرخى)3(.منصوربنمحمدابنةالمباركةا-93

أماليمنالأولالجزءام21هـ/7060سنةحوالىعليهاشمعمحدئة

)4(.المحاملي

سكينةبنمكارمبنمحمدالفرجأبىبنالمباركابنةمحبوبةأ-04

)5(.البغدادية

غيرمنسمعالمظفرأبووالدهااصروايةوا1*كا!بافى-*ضمعروفبيتمن

وتوفىجماعةمنسمع،اسماعيلالنرجأبوالشيغوأخوهاوحدلث)6(.واحد

أبوالشيخعنهحدثتوممنوحدثئا.محبوبةسمعت.أم3062)7(هـ/60سنة

امهـ/406702سنةببغدادتوفيثاحمد)8(.بنعبدالباتىبنمحمدالمفتح

ابرز.ببابودفنث

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)لا(

)هـ(

أ!(.الرقمفيترجمتهتقدمت

.3231/مالتكملة:المنذري

.02به/النساءأعلام:كحالة:فيترجمتهاانظر

للم!راة.العل!كيةاللثافةمصادرانظر

%ه/27.النساءأعلام:كحالة2701.135/مالتكملة:المنذريفيترجمتهاانظر

.2/571مالتكملة:المننري

.2/701مالتكملة:المنذرى18/43ببغدادتاريخنيل:النجارابن

%5/27.النساءأعلام:كحالة".13مالتكملةالمننرى:
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)1(.قريشبنعليبناحمدالعباسابيابنةمريما-41

الطاهركي)2(.ابنمنهاسمع

الأزجىالنهروانىبركةبنمظنرالفائزاب!وويقالفالئز،ابنةمريما-42

البازياري)3(.

منهاسمععنه،وحدثتالأرموى.التاضىمنأبيهامعسمعت

.ام2هـ/00630سنةتوفيت)4(.الطلبة

يوسف.بنعبدالقادربناحمدبنعبداللهابنةفتويةا-43

ويبدو،العلافالحسنابام!معت)5(.عبدالحقالحعمينابيزوجةهى

فىوذكرهاالمممعانيسعدابومنهامممعفقدمنه،سمعتهبماحدثتأنها

3(

1/268مالتكملةالمنفرى::فيترثمتهاانظر

بابنالمعروفالحربيالبغداديمحمدبناحمدبنالمباركالمجدابوالشيخهو

الحريموهوالسلاممدينةمنالغربيالجيانبفيالطاهرىالحريمإلى)نعمبةالطاهرى

ببغدادوتوفيام1هـ/51218صنةمولده.الحديثبيتهن(الخزاعيالحصقبنطاهر

.1/682مالتكملة:المننري:انظر.ام91هـ/2955سنة

الألفبعدوالراهبلالشونتحتهامنالمعجمةالياهوفتحالزايوكسرالموحدةالباءبفتح

صالردارطاللبابالأثير:)ابنويتعهدهيحنظهلمنوهيالبازإلىالنسبةهذ.

بالباه)البازبازممط(ومه2/91مالتكملةالمننري:فيترحمتهاولنظر1(ا/90ب

آخرياءالأولالزا!ىبعدبازيازيالبازىخدمةإلىنصبواو!دواضافالموحد!

كحالة:،كذا)البزايارى(وفط804:صابيهالمحتاجالمختصر:الذهبي،الحررف

.)البازيازكي(وفي3/4بهءالنسااعلام

.804صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي

.804صاليهالمحتاجالمختصرالذبي:في:ترجمتهاانظر
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)2(قدامةبنالموفقعنهاوروىأيضأ.القرشيعمرمنهاسمعكما)1(كتابه

.امهـ/573177سنةتوفيتالمقادسةمنوغيره

)3(.الوارثبنعليبنالمباركبنش!لىابنةناجيةأ-44

غالبأبىبنكاملبنذاكرالقاسمأبىمنوالدهابإفادةسمعت

)5(،الصابونيابنعبدالوهاببنعبدالخألقمحمدوابى،ف)4(،الخف

سنةتوفيثحمدبة)6(.بنمحعدبنابراهيمطاهروأبي

.ام2أ!هـ/!13

أبنمحمدبنمحمدغالبأبيبناحمدالعباسأبىابف4نازخاتون-،45

)7(.السكن

سمعتقدكانثشيخ.وحفيدةشيخابنةشيخة.مظفرأمتقتى

البناء،ابناحمدبنسعيدالقاسمأبىومنغالد!،أبيلأبيهاجدهامن

)1(

12(

)3(

)4(

15(

17(

معجمفيذكرهاوإنما))التحبير((و))الألساب((تجابيهفييذكرهالمالسمعانىأنيبدو

طميوخه.

)7!(.الرقمفيترجمتهتقدمت

2/363.مالتكملة:المنذرى:فيترجمتهاانظر

وكانجماعةمنسمع.المباركاخوالبغدادى،الخفافكاملبنذاكرالتاسمابوهو

4/276بالعبر؟الذهبيانظر:أم.هـ/195491سنةتوفيمسندأ.صوامأخيرأصالحأ

النجوم:بردىتغرىابن2/66بابيهالمحتاجوالمخثصر4/1372بالحفاظوتذكرة

4/603.بالذهبشذرات:الحنبليالعمادابن6/138بالزاهرة

)13(.الرقمفيترجمتهتقدمت

عليها.اطلعناالتيالمصالرفيزجمتهعلىنقفلم

.884صاليهالمحتاجالمختصر:الذهبي2/337ماستخسهالمنذر!،::فيترجمتهاانظر
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ابنعليهاقرأ.وحدثتالنرسى،ابناحمدبنعبدالباقىطت3البروأبى

.ام12هـ/2165سنةتوفيتحديئأ.الدبيئى)1(

.؟،)س(إ(لهأكأأة،اول:إكأمص.،أة-؟لم:ء.إأتإ-:-!صانص،حةا-46

!حور!-.الوهتءاشلمة9!!!ني!طأب!بمحلىلدلهدد!!بالهمنلصد!عإ+غما؟!.!ضب!مذشا

،"أ!أ!!)!أئ!ثتابم،دخمذث!أ

البغداديةاللياتأبىبرطجنألمعروفاح!دإنبكرأبىأ؟نةال!ب!ننورا-47

(.أغحم!ألححز-ا!

طالبزابوالذهل!)5(،فارسبنشجاعتلهأبيوأ؟ا-بأم!،ردئمال!ن!"

ابنشكمربن)7(عبيداللهمحمدوأبو)6(،يوسفبنمحصدبنعبالقادر

.ام191هـ/587سنةتوفيت.وحدثت.وغيرهم،إغونيالز

.584:صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي)1(

ابنث-123،.النبلاءاعلامسير:الذهبي3/942مالت!ملةالمنذركط:في:ترجمتهاانظر)2(

.2/391بالحنابلةطبقاتعلىالنيل:رجب

نجنصبدالواحدبنعبدالوهابالجركاتاابيبنالديننجمبنعبدالرحمنالدينناصحهو)3(

المفتيالأعامالشيخالفرجابو،الحنبليالمتدسيالسعدكطايانصارىعليبنمحمد

ودرسأفتى!وسمعبغدادإلىوارتحلالوعظفيوبرعتنقه.الكبيرالواعظالأوحد

سنةبدمشقوتوفيامهـ/554915سنةمولدهدمشقفيالحنابلةرنيسوكانوصنف

سير:الذهبي2/007جهـ/ؤالزمانمرآة:الجوزيابنسبط:انظر.امهـ/634226

اليهانمحتاجوالمختصربه/138والعبر23/6-7وب91/54بالنبلاءاعلام

:بردىتغرىابن02أأ-2/39بالحنابلةطبقاتعلىالنيل:رجبابن204ص

.به/165الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن%6/792الزاهرةالنجوم

.1/157مالتكملة؟فيترجمتهاانظر)4(

الشيبانيالذهليغريببنحسينبنفارسبنحسينبنفارسبنشجاعضكلالبأبوهو)5(

بخطهنسخ-لعة.وفتهفيبغدادمفيدكان.الأمامالحافظالحريميالبغدادىالسهروردي

سنةمولده.وللناسلنفسهوالفقهوالحديثالتفسيرمنالحصرتحتيدخللاما

وئنكرة4/613،بالعبر:الذجمي:انظر.ام1هـ/70513سنةوتوفياءهـ/435538

الحنبلي:العمادابنا-16/13114ببالوفياتالوافيالصفدى:%4/1245الحفاظ

.4/16بالذهبشنرات
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)1(.التمامبدرالخلالمحمدبنالحسنبنعبداللهبناحمدابنةورعا-48

الفنوحأبوالشيخعنهاوروى)2(،جماعةمنهاوسمعأببها،عنحدثت

.أمهـ/057174سنةتوفيت.بمكةالمقرئ)3(الحصريبننصر

الحريمبة)4(.البيطارابنسلاهةبنعليبنسالمابنةياسميقا-94

أبوها،بالعلممعروفةعانلةمنمعمرةشبخة.عبداللهأمتكنى

المظفرأبىمنسمعت)6(.الدينظفرالمسندوأخوها)5(،محدثشيخ

المسندالبغدادىيوسفبنمحمد(بنعبدالقادر)بنمحمدبنعبدالقادرطالبابوهو)6(-

-1257ا4/256بالحفاظتذكرة:الذهبي:انظر.ام1هـ/65122سنةتوفيالكبير

)اليوسفي(.يضيفوفيه4/94باسذهباشنرالا:الحنبليالعمادابن

)69(.الرقمفيوالدهنرجمةتقدمت7(أ-

المحتاجالمختصر:الذهبياب()67ق)خ(الاستدراك:نقطةابن:فيترجمتهاانظر)1(

.804صإليه

.804:صإليهالهحقاجالمختصر:الذهبي)2(

بنمحمدالفرجأبيبننصرالفن!وحابووهواب()67ق)خ(الاستدراك:نقطةابن)3(

الدين.برهانالحافظالشيخالحصريبابنالمعروفالحنبلىالمقرئالبغدادىعلي

سنةمولدهسنة.عشرينعلىزيادةمكةوجاورالحديثوسمعبالآدباشتغل

طبقاتعلىالذيل:رجبابن3/96-75مالتكملة:المنذرى:أنظر.امهـ/961222

-4382/11383بالحفاظوتذكرة/77بهالعبر:الذهبي321-031%2/الحنابلة

.6/254بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن

وسير1%4/941الحفاظتنكرة:ال!هبي3/043مالتكملة:المنذرى:فيترجمتهاانظر)"(

بلفظوفيه141به/والعبر1.041-4أ23/3وب2/493هبالنبلاءأعلام

الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن804صإليهالمحتاجوالمختصر)الخريمية(

أيضأ.)الخريمية(بلفظوفيهبه/916إلذهبش!رات:الحنبنيالعمادابن6/992ب

.3/435مالتكملة:المننرى)5(

2/493.!.النبلاءأعلامسير:الذهبي)6(
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به،تفردتجزءأعنهوروتوحدئثالقصار)1(الشبلىابناللههبة

منكانجماعةوروىعنهاحدثمنه)2(.حديثأالدبيئىابنقرأوعليها

الزين،بنوعبدالرحمنالوانسطي)3(،ابنابرا!حمالدينتقي:بينهم

ازةوبالإ*بالب!ان)5(.ابنوعمىيثصي)4(ان!كأ!كرأبواكبنوجعال

عبدالدأفم،بنصكروابو،وألمطعمسعد،وابن،التغى:منهمآخرون

فقدالحاح!ب)8(بنعمرأما)7(.الشحنةوابن6(،عساكرإابنوالبهاء

11(

)؟(

)3(

)؟(

)5(

)6(

)7(

)8(

12(.)"لأالرقمفيترجمتهتقدحت

.584:صإليهالمحتاجالمختصر:الذهبي

)5(.الرقمفيترجمتهتقدمت

المالكيالشربثميالبكريالوائليلهمجمانإنعبداللهبنمحمدبناحمدبنمحمدابوهو

المشرفإلىرحلزاهدأ.العلومفيالصشاركةجبدكاننحوكطفقيه،الدينجمالبكرابو

عديدةكتبله.ويدرسيفتيبلامشقوا-مامواربلوبغدادودمشقبالاسكندريةوسمع

الحنبلي:العمادابنانظر:.امهـ/685286سنةتوفيخ(.معطيابنالفية)شرحمن!

5/323.مالاعلام:الزركلي2/93بهالذهبشذرات

سكنحنفيفقيه.بالأميرالممنعوتالنارسيالدينعلاء،عبداللهبنبلبانبنعليهو

سنةمولدهخ(العوالي)الأحاليثمنهاعديدةكتبلهبها.وتوفىالقاهرة

المضيةالجواهر:القرشي:انظر.امهـ/973933سنةوتوفيامهـ/675276

4/267-268.مالاعلام:الزركلي%ا/354

لهأجاز:عساكرابنالامناءتاجبنمحمودالنجمبنمظفربنالقاسمالدينبهاءهو

سنةبدمشقتوفيمؤرخأ.طبيبأكان.مجلداتسبعمعجمهوبلغالبلادمشايخ

%6/61.الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن:انظر.امهـ/723323

كانالدينشهابالشحنةابنالحجارالمصالحيحسنبننعمةبنطالبأبىبناحمدهو

امهـ/623226سنةمولده.الزبيديالحسينعنبالروايةانفرد50عصرفىالدنيامسند

الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن:انظر.امهـ/735932سنةبدمشقوتوفي

6/39.ب

)5(.الرقمفيترجمتهتتدمتوقد804:صابيهالمحتاجالمختصر:الذهبي
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الشمعينعشرفيوهىأمهـ/634236سنةببغدادتوفيتعنها.!!ب

الئبن.باببمشهدودفنت
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اوياتلرا

)1(.عيسىبنالجرادابنةعيسىأما-

يرجحأبيها)2(.عنروت.البصرةأعرابفىا!حديثراوياتمنراوية

.امهـ/51القرنمنأن!ا

المرئضى)3(.الشريفبنت2-

الرضى.)4(الشريفعمهاعن،البلاغةنهجكتابروثفاضلةعالمة

.ام531هـ/548سنةالمتوفى)5(البغداديالأخوةابنعنهاوروى

المهلبى)6(.البصريسعيدبناحمدابفةالعشيرةنست3-

عبدالحمالدام17هـ/5660سنةعنهـارو!.والفضلالروايةرباتمن

الحسينى.العلويالمطامةبنالنقيبن

على)7(.بنالمباركابنةسخاء4-

أعلامفي:كحالةعنهونفل)186(ق)خ(الاستدراك:نقطةابن:فيترجمئهاانظر)11

3/385.!بالنساء

.ن.م)2(

2/592.بالنساءاعلام:كحالة31(

.للمرأةالعلميةالثقافةمصالرانظر)4(

هنالشافعيةفقهاهمن.الأخوةابنالفضلابوالشيبانيمحمدبناحمدبنعبدالرحيمهو)5(

طلبأالمشرقبلادمنوغيرهاونيسابورخراسانإلىوسافرناسخأكانبغداد.أهل

الأعر:الزركلي:انظر.امهـ/548153سنةتوفي.باصفهانسنة54وأفامللحديث

3/343.وم1/277م

.%2/016النساهأعلام:كحلة:فيترجمتهاانظر161

.524صابيهالمحتاجالمختصر:الذهبي:فيترجمتهاانظر)7(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحسنأبوقهاسمع.الربعيالقاسمأب!عنروتمهثاز.وتدعى

إلىبقيتالحصرى.أبنالفتوحوابو)كذا(هبةابنالمعاليوابوالزيدي

.ام61هـ/5852سنة)1(

القرشيةاحمدبناحمدالسعاداتابىبنعبدالواحدالغنائمابىابنةفاطمة5-

سفنين)؟(.أبيببنتالمعروفةالبغداديةالهاشمية

منسمعتونسبأ.شرفأالعباسياللهعلىالمتوكلالخليفةذريةمكهي

سنةتوفيث.الحديثوروت.وغيرهالسواج)3(بنالمباركمحمدأبي

.ام491هـ/195

.)1(
م.لا.

أجدادها.أحدلقبسفنينوابنما/288ائتهـ!طة:المنذري:فيترجمتهاانظر)2(

عليها.اطلعناى.بس-ت-ثت.11فيترجمثهعلىنقفلم)3(
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الفقه

هو:خلدونابنويقول)1(.الشريعةعلمبهخصثم.الفهمهوالالقه

والكراهةوالندبوالحظربالوجوبائمكلفينأفحالفىئعالىاللهأحكام"معرفة

منلمعرفتهاالشارعنصبهوماوالسنةالكئابمنمتلقاةوهى.والإباحة

.(2)االأدلةا

:(طريقتبن)إلىينقسموهو

الحدبث.أهلطريقةأ-

.والقياسالرأ!ه!أهلطريقةب-

وهو)"(.الفقهبدراسةيعنىالذيالطالبعلىيطلىلقبفهوالفقيهأما

الترآن،علىيسئتدالاسلاميالتشريعولأن.الشريعةبأحكامالعالمايضأ

السيالمميةنوأحيهامختلففيللحياةشاملمن!جوه!التبوية،والسنة

عصرهعلماءبينليس،كبيرةأهميةيحلكلالفقيهفإنوا+كنصادية،والاجتماعية

والدنيوية.الدينيةشوونهمفىإليهالناسملاذلأنهعامةالمجتمعفىإنمافقط

ملمأيكونأنالفتاوىوإصدارالقضاءيئولىالذيللفقيهبدلاكانلذلك

وحقوقهموتقاليدهموأفعالهمالناسبعاداتوفلمأ،أحكامهومعرفةالدينبعلوم

ليكونوآدابهااللغةبعلوميلمأنلهبدلاكما.الضروريةوحاجاتهماليومية

العربيةالمراةدور:حسينعباسنوالعننق!905:ص،الصحاحمختصر:الرازي)1(

ماجستيررسالةالآموية،الدولةنهايةحقىالاسلامصدرمنذالفكريةالحركةفي

.531ص(منشورة)غير8791بغداد،جامعة،حسينتوفيقمحمدالاستاذباشراف

.أصالمقدمة:خلدوقابن)2(

ما..3(
بعدها.و4صا.لى.م

.462صالنظامياتعلماء:معروفا41
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يكونأنللفتيهبد+لا:الأندلسيحزمابنيقولومقبولأ.ومضبوطأدقيقأكلامه

وئعدهالأسماءبمعانىلجهلهيفتيأنلهبحلولا،ناقصفهووإلآلغويأ،نحويأ

الأخبار!)1(.فهمعن

ناالقوليمكنبحيثوئبتةكانتوالحديثالفقهبينالعلاقةأنريبولا

لاوقدمحدثفقبهكلاننجدلذاالحدبئا،علمأحضانفىوترعرعنشاالفقه

فقيهأ)2(.المحدثيكون

كلاهمالأنوالحديثابالقرآنكاهتمامهامبكرأبدابالفقهالمرأةواهتمام

بكونهافيهبرزت.العباسىالعصرأواخرإلىكذلكواستمربالآخريتصل

يروى.بجدارةفيهللإفتاءوتصدرتمشهورةوأدببة،قديرةوحافظة،فقيهة

سنةالمتوفاةالمحامليالحسينعبداللهأبىالقاضيابنةالواحدأمةعن

معتفتىوكانت)3(.الشافعيلفقهوأحفظهمالناسأعلمكانتاانهامهـ/377879

)4(.هريرةأبيابنعلىإبي

والحنبلية،+الشافعية،متعددةكانتالاسلامفىالفقهيةالمذاهبولأن

مراحلهافيتبدأوالفضيلةالعلمعلىالبنتنشأةوان+والمالكية،والحنفية

)1(

17

141

،الأحكامأصولفيالأحكام:الظاهريايهلدلسيحزمبنعليمحمدأبو،حزمابن

.1/47بسنة()بلاالتاهرة،العاصمةمطبعة

.301ص:الفكريةالحركةفيالمعربيةالمرأةدور:عباسنوال

علي:بنعبدالرحمنالنرجأبو،الجوزيابن41/442مبغدادتاريخالبغدادى:الخطيب

هـ3913،اط،حلب،الوعيدارافاخوريمحمودعليهوعلقحققهالصنوة،صفة

.9%ا/98-هالنساءاعلام:كحالة-7/37والمنتظم2/692ج

بنحسنهوهريرةابيبنعليوابو4/152بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن

وانتهتكثيرخلقعليهوتخرجببغداددرسائمتها.وأحدالشافعيةشيخالبغدادىحسين

شذرات:الحنبليالعمادابن:انظر.مهـ/345569سنةنوفي.6ثببنالعرإمامةإلبه

037.%3/الذهب
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بإفادةالعلمىتحصيلهافيايةفإبآوتكوق،الوالدينكنفبينالأسرةفىالاولى

الأولالعلمىالمنهلفهولإبمهـاصالحأخلفأالبنثمنجعلالأمرهذاانأب!ها،

فبمانحدثنم.الاخربنمنبافادنهنسمعكماالففه)1(.ناخذوعنهننعلممنهلها.

بعلمها.الناسلينتفعمنهأخذتهبمابعد

مذهبه.وعلىأبيهاسيرةعلىذلكبعدالبنتئكونأنالطبيعيومن

أديبةكانت)2(الرشيدةعليأمفالفقيهةحننية.أومالكيةأوشافعيةأوحنبلية

أنسبنمالكالإماممذهبعلىوهىبالفقيهة،لئئهرتولكنهابالبصرةمؤدبة

بنالمؤملبنعليبرمحمدبنالفضلأبىالمالكىالفقيهابنةوهى)رض(

(!العراق))مسندةمحدثةبكونهاالإبريلئئهدةاشتهرثكما.الئملميتمام

بهاوالتفقهللعلمطلبأبغدادقصدمثنالكثيروكانفتيهةايضأكانتولكنها

يدلمماطبقئهاومنمنها)3(سمعقت)رض(حنبلبناحمدالإماممذهبعلى

المذهب.حنبلية!نتانهاعلى

بنت/ونعمةالؤهبانية)4(،تجنيللمحدثاتبالنسبةيقالعينهوالشئ

منذلكويتضحهن،غيإأخرياتونساءالنراء)5(،ابنحازمابنالقاضي

هذهبه.ح!مبكلالفقهاءالشيوخعنبهوحدئتسمعثماخص

)4(

)ء(

%2/364.النساءاعاتم:كحالة

بعدها.وما2/685م%4العراقشعراءقسم،القصرخريدة:ايأصبهاني

3/56157.وم332-2/892333،مالتكملةالمنذركط::المثالسبيلعلىانظر

)مسندةبعنوانكتابللباحثةانظرالتفاصيلمنودمزيد16.75به/العبر:الذهبي

للطبع.قيدالإبرى(شئهدةالكاتبةالعراق

23/6.بالنبلاءأعلامسير:الذهبي46213-463مالتكملةالمنذرى:

23/6.بالنبلاءاعلامسير:الذهبي
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المدةخصالفقهفىالعراقفىالمرأةإليهوصلتماذروةأنعلى

فىحماةإلىذهبتالتيالمشايخستالبغداديةالواعظةفىبتجلىالمذكورة

بليغآ،وعظأالكرسى،علىالناستعظوكانتامهـ/561165سنةالشامبلاد

مسائلفىيناظرونهاوالمتنقهينالفقهاءمنجماعةمجلسهاإلىيئرددوكان

فىوننكلمإلأالأنمةببنخلافمسالةعنأحدبسالهابكادلابحبناالففه،

حدةمنوكانت)2(.الأرجحعلىالمذهبحنبليةوكانث.عليها)1(الإجابة

.هناكالشامدلناعجابتثيراخحثهاوطيبذكاثها

وحدهالكريمالقرآنحنظعلىعلومهافىتقتصرتك!لمالنقيهةوالمرأة

إلىعنايتهاتمتدإنمالها.أهميتهمامنالرغمعلىالشريفالحديثاودراسة

وجدناقلمالذلك.الاولىلعلومهامكملةعلومآبكونهماوآدابهاالعربيةاللغة

منكانالأمرهذاأنبلوآدابها.اللغةمنشينأتفقهلاوهىمحدثةامرأة

ابنةصفيةفالعابدةالنكرية.منابعهاوتاصيلالدينيةلثافتهااستكمالضرورات

واعظةكانتالمئالسببلعلىيعيشبنعليبنمحمدبنعبدالرحمن

تدلشعريةابياتألننسهاأنشدت)3(فاضلةأديبةكانتنفسهالوقتوفىمشهورة

البركاتأبىابنةزينبالواعظةوكانث.عاليةبلاغيةوقدرةفنيةملكةعلى

)4(.والأدبالفقهودرسترباطهافىالنساءتعظالبغدادية

العنايةإلىيدفعهاكانسابقأاشرناوكمابالحدبث.المرأةاهتمامأنكما

منمتمكنةتكونلكىالحياةوشؤونالاسلاهيةالشريعةباحكابمصلةلهمابكل

الجديد،المعلممجلة،الاسلاميةالعصورفيالعراقفيالنسويةاللثافةجواد:د.مصطنى11(

.41صا5391%ا-2،

)2(
لا..م

لاحقأ.الواعظاتفياخبارهاوانظر66صالجلساءنزهة:السيوطي)3(

الواعظات.فياخبارهاانظر)"(
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وأداءالناسإفادةعلىقادرةئكونثمومنلهااستيعابهامستوفيةعلومها،

المعاصرلن.الفقهاءالعلماءبأدرانهاإسوةالاجتماعىدورها

أوفتيهةنفسهالوقتفىوهىأديبةالمرأةوجدناانغرابةفلالذا

أو))الفقيهة((لقبقد-منحهاالوعظأوالفقهفىبراعتهاأنويبدو.واعظة

اعتمادهاأوالآخرىالعلومفىالألقابمنأكثربهاوشهرئها))الواعظة((،

إليها.ئتئل!مبالتىالمتعددةالألقالافىجليأهذاويتضح.أخرىأحيانفيكلها

الفكريةشموليتهاوسعةللمرأةوللوعهاالعلميةالاهنماماتتعددآخروبتعبير

،عديدةوعلميةفكريةمجالاتإلىتمتدإنصاواحدمجالفىلثحصرلملبحيث

إلىماأوالوعظأوالحديثأوكالففعليهاطغىرئيسأمجالأاتخذتوان

ذلك.
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العبادةوعظالو

خلدونابنيعرفهالذىالئصوفغيروهووالإرشاد.الئذكيرهوالوعظ

والاعراض،وتعالىسبحانهاللهإلىوالإنقطاع،العبادةعنالعكوف3:بقوله

وجاهوماللذةمنالجمهورعليهيقبلفيماوالزهدوزبنتها،الدنيازخرفعن

)1(.والعبادةالخلوةفي،الخلقعنوالانفراد

أوأدبىكتابلكلالأولالرئيسىالمصدرهوالكريمالقرآنولأن

والايمان،اللهلذكروتشويقهاالنفوستهذيبفىكبيرتائيرمنلهلماوعظى،

الاخديةوالفلعمفة،الاجتماعيةللعدالةالأولالمنبعابضأوهوإلآخر،باليوم

لثافتهمومصدر،للوعاظالرئيسىالمنهلكانفإنه)2(،الاسلاموضعهاالئي

المشريف.الحدبثيأئىجلنبهوإلى،الدينية

يحضركان)3(العباديمنصوربناردشيرالاستاذالواعظأنبروى

ألفأ.ئلائونوالنساءالرجالمنببغداد،النظاميةالمدرسةفىوعظهمجلس

ولزموا،رؤوسهمالصبيانأكئرحلقوبوعظه،الناسهابتهتكلمإذاوكان

)4(.الملاهىوكسروا،الخموروبذدواالمن!اجد،

كبيرأوئعليمأتعلمابالوعظالاهتمامفيالمرأةنصيبوكان

العلمعةالاهتماماتمنغيرهادونمنهنعددعلىطغىحتىوواسعأ

العراقفيالواعظاتمنعددبرز.حيثبهبعرفنلمتبأوصارالأخرى

95.صالمقدمة:خلدونابن)1(

1/62.مالمضئالمصباح:الجوزىابن)2(

.ام1هـ/69420سنةتوفيمرواهلمن،الدينقطببالأميرويخاول!االحسبنابايكنىا)3

الزاهر3النجومةبردىتغرىابنا/5جهـقالزمانمرآة:الجوزيابنسبط:انظر

.به/186

.به/186الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن)4(
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قراءةكثيرأ.فىووفتأكبالرأجهدأبذلنممنالبحثموضوعمدةخلال

الشيوخكباروصاحبن)1(.والأدبالفقهودراسةالكريمائقرآن

الواسعةالعلمبةالدثافةونلن،السماعهجالسوحضرن)2(،الوعاظ

المنزلةإلىوصلنحئىوالتحصيلوالروايةوالحديثوالقراءةبالكتابة

الوعظيةالمجالسلعقدالرفيعةالعلميةالمكانةلتبوأأهلئهنالتى

العلماءاعجابويئيرالنفوسيستهويبليغباسلوبالفقهيةوالمناظرات

واحترامهموالعلماءالشيوخلثةتالتوبذلككانتحيثماوالفقهاء

عليهاأطلقواوقدالعلميةبمكانتهاعرفانأ)3(العلميةالإجازاتومنحوها

لمنزلتها.ئقديرأ(الواعظة)الأستاذةلقب

الزاهداتفيهتجتمعالنساء.لوعظرئيسأمركزأالرباطوكان

للنساءعديدةربطوهناك.فيهمللوعظالمحدئةالشيخةفيهوتجلسوالمتعبدات

العلميةوالحواراتالدينيةالن!ئماطاتمنبالعديداحتفت،خاصةبغداد،في

الابركط)5(.شهدةورباط)4(،البغداديةرباطاشهرهاوالدكافية

وعظعلىالعلمينشاطهافىتقتصرالواعظةالمرأةتكنولم

منهافسمعواإلبهموالتحدثالرجالوعظإلىامددإنمافالط.النساء

النساءتعظكانثانهاالبصريةالماورديةعنبروىبعلمها)6(.وانتفعوا

)3(

)5(

2/57.بالنساءأعلام:كحالة

اباعصرهفيالوعظشيخصحبنفمعظمهنالواعظاتسيرولاحظ%2/303:ن.م

.السهرورديالنجيب

.%3/188النساءأعلام:كحالة،ه13.4مالتكملةا!منذركط:

لاحقأ.الربطانظر

لاحقأ.الربطانظر

.34134-35/مالتكملة:المننري
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المشايخسثالواعظةعلىيترددكانحينفيوتودبهن)1(.البصرةفى

مسائلفىوالحوارالمناظرةلغرضالفقهاءمنجماعةمجلسهافي

الألمة)2(.بينالخلاف

ووعظتالشامبلادفيحماةإلىوسافرتبغداديةهذهالمشايخوست

عليهاسمعفقدفضلويةبنالحسنبنالحسينابنةفاطمةأما.وناظرتهناك

)3(.وغيرهالشافعيمسندالجوزىابن

فنونهفىالعاليةالتدرةوملكتالدينبةعلومهاالواعظةاسئوعبتوهكذا

لسنينمحدثة،واعظة،زاهدة،عابدة،فاضلة،عالمةحتى.-أصبحتالمختلفة

لام!ئجازتها)4(وممعواونساء،رجالآوالفقهاءالعلمطلبةمنهايسمع.طويلة

وهوالمنذرىفهذابها.العاليةولثئهمالعلميةلدكانئهااحترامهمعنئعبيرأ

الفاضلةالشيخةلهكتبتهاإجازةعندهكانثابمعروفالمصريالمورخ

منالأوسيبابنالمعروفصدقةالمواهبأبىابنةنهايةالعزيزأمةالواعظة

بغداد)5(.

الخباز،الفتحأبومنهاسمعفقدالبغداديةخاصةالواعظةالشيخةأما

القرآنختمحينفى)6(.البقالكثيرابنةشمائلالصوفيةالشيخةعنهاوحدثت

به/79.الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن%8/928المنتظمالجوزى:ابن)1(

.الواعظاتفياخبارهااثظر)2(

.1%12/89والنهايةالبداية:كثيرابن31(

3/322.مالتكملة:المننركط)4(

)2(.رصالواعظات.هااخلاانظا000)5( لملي.ردو-م

)4(.الرقمالوا!اتأخبارفيترجمتهاانظر61(
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منجماعة،عبدالرحمنأبي،ابنةهاجرالخيرأمالواعظةالشيخةعلىالكريم

بغداد.فيوسكنتالجمنامنزوجهامعبغدادقدمثقدكانتومذها!نساء)1(

مشهوردورلهاوكانفاعلأإسهامأالميدانهذافيالمرأةاسهمتوهكذا

الوقت.ذلكفيالعراقشهدهاالتيالعلميةالحركةفى

)4(واعظة2()0المذكورةالمدةخكلالواعظاتعددبلغوفدهذا

حيائهنامتدتممن)8(وامهـ/62القرنفىو)8(امءهـ/1الترنفىمنهن

أمابغداد.منكانثبينهنواعظة)16(أنعلى.امهـ/73ألقرنأوائلإلى

واليمن.وهيتوالبصرةواسطمنلكلواحدةراعظةفبمعدلالأخريات

ائرنافقد،المجالهذافىعددهنفلةمنغمالرفعلىالعابداتأما

البرجانبإلىوالصلاحوالتدينبالعبادةسبرتهناشممدقوقدللفائدةذكرهن

إللتلن.المذكو!ةالمدةخكلالعابدا!منأحصيناوددوالإحسانوالمعووف

الحروفترتيبحسلامرئباتجميعأبتراجمهنجدولأدناهوفى

يأتى:وكماالهجائية

2(.)5الرقمالواعظاتفياخبارهاوانظر3/54مالتكملةالمننرى:11(
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:عظاتاالو-أ

أبيبنالحسنأبيبنعليبنابراهيمابنةالمباركةالسلامأمةا-

)1(.الحربش

بدربرباطلهاوكان.الحديثروتمشهورةواعظة.بالزاهدةوتعرف

وفائها)2(.عندفبهودفنثببغدادالظنريةمحلةفىالبقر

)3(.الواعظةالحسينابنةتمام2-

عنالرواةمنبسلسلةمسندأحديئأالنجارابنعنهاأوردببغداد،كانت

ننخذوهاولاسالمةالدوابهذه*اركبواقولهفى)ص(محمدالرسول

3)4(.اسيكر

)"(.الواعظةيالإشئاذةالصروفةالهينيةالضميةوائقابنةحمدة3-

لتبعليهافاطلقواوعلمهاكفايتهافىمتميزةعصرهاعلماءبينكانت

بذلك.إلأئعرفولم)الاستاذة(

2/318بالرواةأنباء:التفطي411901بالأدباهمعجم:الحموي:فيترجمتهاانظر)1(

.2/185بالوعاةبغية:السيوطي

بنجمدالبثيبنالمباركبنعليبنالمباركبنعليالحسنأبوولدهاايضأفيهودفن)2(

سنةتوفي.جماعةبهوتخرجبالنحوجيدةمعرفةلهكانتالبغدادى.النحوىبانويه

.اعلاه(1)هامشفيالواردةالمصاثرانظر.ام1هـ/49579

%2/668.المجددالتاريخ:النجارابن31(

الحديئة،المطبعة،السننالسمرفندي:التميمىجمدالرحمنبنعبداللهمحمدابو،الدارمي)4(

.2/286هـ!با934دمشق

لتبالاستاذةاووالاستاذ2-2/5ابالمعلممجلة،العراقفيالنسويةالئقافةجواد:51(

النظامياتعلماء:معروفانظر:فيها.ومهرعلومعدةفينبغمنعلىيطلق

238.صا
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الأنصاريعبدالعزيزبناحمدبنالمباركالمعمرابىابنةخاصة4-

)1(.الواعظةالبغدادبة

القاسمأبىمنوالدهاأسمعهاالمباركالمعمرابيالفاضلالشيخابنةهى

المرزمىالحسينبنومحمديحيىوأخيهالبناءابنغالبوأبيالحصينابن

صالحةصادقةفاضلةوف!يخةمدكفةامراةوكانت2(.أوغيرهمكادشوابن

النجيبأبيالشيخصاحبةوهى،التلاوةكثيرةوجلعزاللهلكتابحافظة

ابنةشمانلعنهاوحدئلئاالخباز)4(.الفتحأبومنهاوسمعحدثتالسهروردى)3(.

بئلاثقبلهاتوفىقدوكانالسمعانىسعدأبوعنهاوروى)5(.البقالكثير

الوعظمجلسنعقدلننسهاأنشأنهالأزجببابرباطلهاوكانسنة)6(.وعشربن

.امهـ/585918سنةتوفيت.الصوفياتعلىبالوعظو-فيه

)1(

)2(

)31

)،(

)ء(

)6(

الوافي:الصفدى3393،،31/م،1021/مالتكمبة:المنفرى:فيترجمتهانظر

المدعوة...بنتالصباح"ضوءبلفظاسمهاذكروفيه37ا%16/037-بلوفيات

الترنمحدثاتمنجوادمصطفىد.المرحومو!هاالبغداديةالعلماءخاصة

%ا-2المعلممنبةالاسلامح،العصورفئالعراقفيالنسويةالتئافة:انظر.امهـ/62

السالسالقرنفيالملثناتالعراقيات:انظر.آخرموضعفيواعظةوذكرها23ص

6.ص4قادعالنيحاهمجلةالهجرى،

16.371/ببالوفياتالوافي:الصندي

ترجمتهتقدمت....(الشيخ)وتزوجها%16/371بالوفياتال!وافيفيالصفديويفول

)27(.الرقمالمحلثاتفي

سنةببغدادتوفي.الخبازالبغداد!طاحمدبنالفرجأبيابنعبداللطيفالنئحابوالشيخهو

34.ا34-3/0مالتكملةالمننركها::انظر.امهـ/063232

سنةببغدادتوفيت.الصوفيةالبقالالبغدادينصرأبيبنكثيرابنةشمائلالشيخةهي

3/393.مالتكملة:المننري:انظربالشونيزية.ودفنتامهـ/632234

16.371/ببالوفياتالوافي:الصندي
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الشاهجانية)1(.الواعظةعبداللهبنعلىبنمحمدابنةخديجة5-

)2(.الربيعفطيعئسكن.المعروفاتبغدادواعظاتمنواعظةكانت

عنهوروتمنه)4(الحديثوسممعت)3(الواعظسمعونابنالحسبتاباصحبت

صالحةامرأةوكانت)5(.شاهينابنعنروتكماأماليه.منالئالثالجزء

عنيدهابخطكتبت)6(.المتينوالدينوالزهدوالورعبالصدقمشثورة

بغداد)7((())تاريخكتابهفيلهاوترجمالبغدادىالخطيبكتبوعنها.جماعة

السلفيأوردكما.الرواةمنبسلسلةمسندأحديئأعن!اوأورد

)1(

)2(

)،(

)5(

)6(

)71

منسوبةخديجةفلعل،الشاهجانمروإلىالندمبةهذهالمروزىبابفيالآثيرابنيقول

بغدادئاريخ:البغداديالخطيب:انظرترجمتهاوعن%3/991()اللبابالمكانهذاإلى

أعلاموسير3/462بالعبر:الذهبي8/255بالمنتظمالجوزى:ابن1/446!م

الحنبلي:العمادابنبه/82الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن18/334بالنبلاء

2/303مايأعلام:الزركليا/092بالنساءاعلام:كحالة3/358بالذهبشذرات

.441:ص48591،عدالموردمجلة،خطاطاتنساء:عباسمحمدظمياء

الناسمزارعوهيبالكرخوكانتومولاهالمنصورحاجبيونسبنالربيعإلىنسبة

.4/421مالبلدانمعجم:الحموي:انظربادوريا.أعمالمنبياوريلهايقالقريةمن

)96(.الرقمللمراةالعلميةاللفافةمصادرفيثرجمتهانظر

.%2/151اليهالمحتاجالمختصر

المعروفالواعظالبغدادىمحمدبناحمدبنعئمانبنأحمدبنعمرحفصابوهو

وتوفيم9هـ/79290سنةمولدهالكببر(())التنسيرمنهاعديدةكئبأصنف.شاهبنبابن

الأثير:ابن1/265-268مابغدادتاريخ:البغداديالخطيب:انظر.مهـ/385599سنة

شذرات:الحنبلىالعمادابن3/87999-.بالحفاظتذكرة:الذهبي9/151مالكامل

.3/171!بالذهب

!3/803.الدهبشذرات:الحنبليالعمادابن

.41/464مبغدادتاربخ
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منهاوسمع)1(.يسمعوهوعليهاقرئمسندأحديثأعنهاامهـ/574178ت

أبووتفرد)2(الأنصاريعبدالباقىبنمحمدبكرأبوالمارسئانقاضيايضأ

ومنعنها)"(.روىهنآخروهوعنها،سمعونابنبأمالى)3(الكرخيالبدر

374)6(سنةمولدهاالباخمشى)5(.بنعليابنةدرةعنهاحدثتالنساء

سنة.84عنامهـ/046670سنةوتوفيتم89هـ/ث

)7(.البتالببنتالمعروفةالواعظةعبداللهبنموسىابنةخديجة6-

ابنحنصاباسمعت،فاضلة،صالحة-لد4،،فقيرةامرأة.سلمةأمتكنى

ببغداد.التوثة)01(شاحبةللزلوكانت)9(.البغداديالخطببعنهاوكتب)8(شاهين

الشونبزية.بمقبرةودفنتام0هـ/43745سنةتوفيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)3(

18(

)9(

01(

.(ب64)ق)خ(اليةالبغد:المشيخة

)8(.رقمإلمحدئاتفيترجمتهتقدمت

شيخالانمة،اولادمن،الكرخيالتطيعيمنصوربنمحمدبنابراميمالبدرابوهو

وفيبه/53الأنساب:السمعاني:انظر.ام41هـ/9534سنةتوفي.+لعةسديد،

اي!ليرابنعندومللههـ(538او7سنةتوفيوانهاسحاق)أبيبلفظذكره4/952ب

الئواريخعيون:الكتبي4/561بالعبر:الذهبى2/273-274باللباب:في

كذا."الساهجانية"وفيه4/121بالذهبشنرات:الحنبليالعمادابن%12/693،

.!ه/9%4الأ.لساب:السمعاني

1/355.بالنساءاعلامفيكحالةعنهونقلاب()3!ق)خ(الاستدراك:نقطةابن

هـ(.376سنة)ولتا/092بالنساءاعلامفي

الجوزيابننقلوغه41/446مبغدادتاريخالبغدادى:الخطيب:فيترجمتهاانظر

النساء(علام:كحلةه12/4بوالنهايةالبداية:كثيرابن،8/128بالمنتظم:في

.1/192ب

)5(.الرقمفيثرجمتهتقدمت

.41/464مبغدادتاريخ

)
.عامرةكانتجنيد(الشيخ)ضبرةبالشونيزيةمتصلةبغدادغربيفيمحلةوهي

1/988.م(طهران)طالبدانمعجم:الحموى
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)1(.البغداديةائبركاتأبىابنةزينب7-

رباصفيالنساءلعظكانتامهـ/62المرنواعظا!منواعظه

)2(.والأدبالفقهودرست.البغدادية

بنعبداللهبنمحمدعبداللهأبيبنعبداللهالقاسمأبيابنةزينبا8-

الصوفى)3(.الدارالبغدادىالأصلالمصرىعبدالمجيد

شيخكانوالدهاأجل.شيخوحفيدةأجلشيخابنةالبهاء.أمئكنى

عبدالخالقمحمدأبىعلىسماحمكأوننلمذتببغداد.الزوزنى)"(برباطالصموفبة

بوش)6(بنأسعدبنيحيى3التألصوأبيالصابونى)5(،ابناعبدالوهاببن

ودفنتأم2أهـ/0613سنةببغدادتوفبث.عديدةلمهنينووعظثوغيرهما.

أمعفيفةالمحدئةبيتمنأنهاوالراجح04.المنصورلجامعالمتابلةبالمقبرة

الحياء71(.

8(.إالمشايخست-9

)1(

)2(

)3(

)4(

)ء(

)6(

012(

)8(

2/57.بالنساءاعلام:كحالة:فيترجمتهاانظر

2.281/مانتكملة:المنذري:فىترجمتهاانظر

)17(.الرقمالمحدثاتفيهوقعهتحديدتقدم

)13(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهئقدمت

ش!يدأمات.الكثيرسمع.الخبازالحنبليالأزجيبوشبناسع!بنيحيىالتاسمابوهو

الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن4/283بالعبر:الذهبي:انظر.ام1هـ/39569سنة

3151.يربالذهبشذرات:الحنبليإلعمادابن6/431ب

)301(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهاانظر

الاسلامية،العصورفيالعراقفيالنسويةاللثافةاد.بخهمصطفىد.:فيترجمتهاأنظر

عللها.اعتمدالتيالمصادرلذكر؟لم1؟،،برءث%ا-2الجديدإلمعلممجلة
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عالي،وذكاء،طيببخلقعصرهانساءبينتميزتببغداد.واعظةامرأة

ماهـ/561165سنةالشامبلادفيحماةإلىوسافرث،قريحةوجودة

جماعةمجلسهاإلىوتردد.السامعينإعجابنالبليغأ،وعظأهناكووعظت

ببنوالخلافالفقهمسانلفىوالسوالالمناظرةلغرضوالمتنقهينالنقهاءمن

حنبليةكانتانهاجوادمصطفىد.المرحومنرجحهذهالمشايخوست.الائمة

)1(.المذهب

البغداديةالساويمحمدبنعبدالجليلبنمحمدابنةالضحىشمسا-.

)2(.الواعظة

يسالرأالسهرورد!ي)3(النجيبأباالشيخصحبتمتعبدةزامدةكانت

:هينأوروتالزرا!بنمحمدبنسعيدمنصورأبىمنالحديثمعهوسمعت

.ام1هـ/58829سنةتوفيتيسيرا)4(.

بابنالمعروفاللههبةمحمدأبىبنعبدالعزيزالتاسمابىابنةصنيةا-ا

)5(.الواعظةالآزجيةالبخداديةالدقاقحديد

بنعبدالوهاببنعبدالمنعمالنرجأبىمنسمعثعئمان.أملكنى

محمدأبوالنقيه)7(:بينهمكانالعلماءمنعددلهاوأجازوحدئئا)6(كليب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7(

.اصاهن:م.

النساءأعلام:كحالة16/184ببالوفياتالوافيالصفدى::فيترجمتهاانظر

(.)الشارىوفيه2/303ب

)27(.الرثمالمحدئاتفيترجمتهتقدمت

.61/184ببالوفياتالوافي:الصفدى

بذكرها.اننردوقد3/545مالتكملةالمنذرى:في:ترجمتهاانظر

)84(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهتقدمت

البحث.منمتفرقةصفحاتفيالعلعاءتراجمتقدمت
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وابواحمد،بنعبدالبافيبنمحمثدالفتحوأبوالجيلى،صالحابيبنعبدالقادر

واحمدالنقور،بنمحمدبنسكبداللهبكروابوبخدار،بنثابتبنيحيىالقاسم

مأهـ/63923لأسنةتوفيثمنها)1(.إجازةوللمنذري.الكرخيالمقرببن

بالعطافية)2(.ودفنت

الوإعظة)3(.الواسطىحربابىبنالبركاتأببىابنةصفيةا-2

أباالشيخصحبتسنها.علاشيخة.واسطأهلمنالخير.أمتكنى

الوقثأبىمن)4(للبخاريالصحيحالجامكعمعهوسمعتالسهرورديالنجيب

وحدئث..غيرهمنسمعتكما.بهروزرباطفىالسجزىعيسىبنعبدالأول

أم.هـ/611214سنةتوفيتالدبيثى)5(.ابنعليهاوقرأ

البغداديةيعيشبنعلىبنمحمدبنعبثالرحمنالفرجأبىابنةصقيةأ-3

)6(.الواعظة

فاضلة.واديبةوأعظة،شيخة.عبدالرحمنالفرجأبىالشيخابنةهى

أ:)7قائلةأنشدتهلنف!رسهاشعوأالرجاللبعضأجازت

)3(

)7(

.3045/مالتكملة:المنذري

الدينشهابالشيخمقبرةللوردديئمجاورةبغداد،شرقيمقابرمنكانتالعطافيةالمقبرة

مجمعتلخيص:الفوطيابناطبلاء.واالشيوخمنجمامحةفيهان8دالسهروردىصكمر

.603صاحالدلجة3/ق%4الآداب

المحتاجالمختحسر:الذهبي()صلفوفيه2003/مالتكملة:كطالمنذر:فىشجمتهاانظر

.404صاليه

.للمراةالعلميةالئقافةمصادرانظر

.404صالبهالمحتاجالمختصو:الذهبي

1/328-6ببالوفياتالوافي:الصفدي3/011مالتكملة:المنذري:فيترجمتهاانظر

66.صالجلساءنزهة:السيوطيالبغداديةبالكاشبةجمتهات!افتتحوقد932

ابياتوفيه6آصالجلساءنزهة:السبولجئ1932/؟ببالوفياتالوافي:ىالصض

نها.أخرى
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أحبتيخذأرضمنخفلتماإذا

عو!هااخضزولاواديهاسالفلا

الشونيزبة.بمقبرةودفنتامهـ/062223سنةببغدادتوفيت

)1(.الواعظةالبغداديةالبلبنعلىبنمحمدابنةعانشةا-4

والارشادالوعظرباتمنكانت،صالحةامرأة)2(0الحكمأمةوتدعى

والشبخغبرةابنالحسنأبولهاأجازالنساء.تعظوالصلاحوالعبادة

علبهاوفرأام(هـ/643245)تالنجارابنقراءةعليهاسكمذ.عبدالقادر

ايضأ.)4(مسندةأناشيدعليهاقرأكما)3(،الرواةمنبسلسلةمسندةأحاديث

ام.هـ/641243سنةتوفيت

)5(.الواعظةالحرانىعبدالمسلامبنعلىابنةعفيفةا-5

وقرأتالسهرورديعبدالقادرالنجيبأباالشافعىالزاهدالشيخصحبت

ام.هـ/615218سنةتوفيت)6(.وروتهالحديثمعهوسمعت،عليه

)7(.اللههبةبنعبداللهابنةعلما-6

الواعظ،الزببديبحيىبنمحمدالزاهدزوجةوهى)8(.المباركأمتكنى

إلىورعة،واعظة،عابدة،صالحةامرأةكانتهببرة)9(.ابنالوزيرشيخ

)3(

)4(

)5(

16(

المعمادابن01%4/!االجنانمرآة:اليافعي%ه/168العبر:الذهبي:فىترجمئهاانظر

.3/188بالنساهاعلام:كحلة%ه/211الذهبشنراث:الحنبلي

(.الحكيم)امةوفاله4/401بالجنانمرأة:اليافعى،68/1بهالعبر:الذهبى

2/0.71بالمجئدوالتاريخ16/591ببغدادتاريخنيل

.ا-918ا/88جهبغدادتاريخنيل

.404صاليهالمحتاجالمختصر:الذهبيفي:ترجمتهاانظر

الجديد،المعلممجلة،العراقفيالنسويةالتلافةجواد:مصطفىد.ايضاوانظر.ن.م

.32ص2-ا%5391ايلول

ابنسبطذكرهاحينفي504ص:اليهالمحتاجالمختصرفيالذهبيذكرهاهكذا

6/85بالزاهرةالنجومفيبردىتغرىوابنا/357ق%8الزمانمرأةفىالجوزى

(.المباركبنعبداللهبنت)علمباسم-3/033النساءأعلامفيوكحالة
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وبانالجديدبالمجتمعوئأئرتزوجهامعبغدادقدمتالنقر.علىالصبرجانب

رابعةتضاهيكانتبحيث)1(.ومذهبهزوجهامشربعلىبالوعظصلاحها

عمرتالذكر.منتنترولاالقرآنتقرأملالها2(أزمانهافييكنولم.العدوية

شئلهايتغيرلمممنة601ولهاامهـ/575917سنةببغدادوتوفيتطويلأ

.ولدتيومكأنهاحواسهامن

الرازى)3(.فضلويهبنالحسينابنةفاطمةا-7

سمعت.الزاهداتفىتجتمع)"(رباطلهاكانببغداد.متعبدةواعظة

الخطيب:عليهمسمعتالذينالعلماءبينومن)5(.وروتهالكثيرالحديث

فانتفعلثافتهافي)6(عالمةكانتوغيرهما.انممملمةابنجعفروابو،البغدادي

معمندأحديئأعنهاوأوردصغير،وهوالجوزيابنعليهاتتلمذبعلمها.الناس

يسمعوهوعليها،ناصر،ابنالفضلابوشيخهبقراءةالرواةمنبع!لسلة

ما11هـ/0516ممنةفيولادتهكانتولما.ام1هـ/05226سنة)7(تاريخه

ابنا/357حالقالزمانمرأةالجوزى:ابنسبط:انظراحمد.اسمهولدهاانوينكر)8(=

%6/85.الزاهرةالنجوم:بردىتغرى

الوزارةتثلد.الدينعونالملتبالمظنرابوهبيرةبنمحمدبنيحيىالوزيرهوا)9ع!

ابنانظر:ام.هـ/056164سنةنوفي.بللهالمستدجدثماللهلأمرالمضفيللخلبننين

:الجوزيابنسبط1/321ماالكامل:الأثيرابن1/214-2170.بالمنتظمالحوزى:

.1ا-1929-4/الذهبفمنرات:الحنبلىالعمادابن26اا/255-جعقالزمانمرأة

ا-2ب5391ايلولالحلايد،المعلممجلة،العراقفيالنسويةاللثافةجواد:هصطنىد.)1(

23.ص

الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابنا/357جعقالزمانمرآة:الجوزىابنم!بط)2(

.%6/85

المنتظمالجوز!:ابن178صثمفمقملبنةتاريخ:عساكرابن:فيترجمتهاانظر+(

1/126جهـقالزمانمرآة:الجوزيابنسبط22-060هصوالماث!يخة1/7-8-.

.4/501بالنساءاعلام:كحالة12/891بوالنهايةالبداية:كثيرابن

بالمراة.الخاصةالربطانظر)4(

.1/126جعقالزمانمرآة:الجوزيابنسبط)5(

.178صلمشقملاينةتاريخعسلار:ابن)6(

.02هصالمفميخة)7(
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وكاشاالعمر،منسنواتعشرحدودفىوهوكانمنهاسماعهانبعنىفهذا

!اعديدةكئبأعليهاسمعكما.بسنةوفاتهاوقبل،العلمىعطائهاقمةفىهي

.امهـ/521127سنةتوفبت)1(.وغيرهالشافعيمسند

)2(.الواعظةالسفاكبنالحسينبناحمدعبدالقادربنابنةفاطمةا-8

فىسماعهااصلمنمسندأحديئأالسلنىطاهرأبوعليهاقرأ.مباركةوتدعى

.ام7941)3(هـ/30سنةالاولىجمادىفيناريخهببغدادأبرزبابمتبرة

)4(.البصريةالماوردبة-ا9

مكئتحياتهافيمتتشنةكانت.البصرةعابداتمنصالحةعابدة

وإنماتمرأ.ولارطبأولاخبزأتاكللا،الليلقيامهامعصائمةسنةخمسين

والعنبالزليبمنوتشاولتتتاتهخبزفيهلهاويخبزالبد!لهايطحنكان

غيرقسطأالعلممننالت.والبركةالخيركئيرةكانتذلكومعالبسبر.الشئ

نالتوقدونؤدبهن)5(.فتعظهنالنساءإليهاوتجنمعوتقرأتكئبوكانتقليل

الئمانينحاوزتوكدام730هـلم466سنةتوقيتلهاوتتديرهمالناساحترام

إلىطريتهافىجنازتهاوتبعالصالحينفبورعندالبصرةخارجودفنتسنة.

.الناسأكثرالمقبرة

5(

.للمرأةالعلميةال!قافةمصاثرانظر(

ب(.)245ك3م)خ(البغداليةالمشيخةالسلني:فيترجمتهاانظرا

)
.ن.م

كثير:ابن4/47بالصفوةوصفةجه/928المنتظم:الجوزيابن:فيترثمتهاانظر(

اعلام:كحالةبه/79الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن1%12/90والنهايةالبداية

.3/1بهءالنسا

والنهايةالبداية:كثيرابن4/47بالصفوةوصفةجهـ/928المنتظمالجيوزى:ابن(

%12/901.
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صيملمبنبحيىبنمحمدبناسماعيلبنعبدالرحمنأبيابنةهاجر25-

)1(.الواعظةالحريميةوالدارالمولدالبغدادبةالأصلالزبيدية

هـقحدث،الحديثببتمنببغداد،صالحةشيخةالخير،أمتكنى

اب!منسمعث.العبادةإلىمنقطعةوكانئاواحد.غيربيتهاوأهلأعمامها

ثصروابىأحمدشجاعوأبىالطاهر!،ابنمحمدبناحمدبنمحمدالمكارم

الترآنعليهاوختمثوحدئتغيرهموآخرينالسدنك،ابنموهوبابنييحيى

.امهـ/622225سنةتوفيتالنساء)2(منجماعة

:اتالعابد-ب

)3(.البغداديةرابعة1-2

.ام1هـ/51824سنةببغدادتوفيتبغداد.عابداتمنعابدةكانت

)العباسي(.)4(باللهالمستدجدالخليفةأمطاووس22-

.امهـ/565916سنةتوفيتمعروفبرلهاصالحةدينةكانت

.3/154مالتكملةةالمننري:فىترجمتهاانظر111

.3/541مالتكملة:المنذري)12

%1/371.النساءأء!؟مكخالة:في:ترجمتهاانظر)3(

.!ة2//-بالنساءاعلام:كحالة)ث(
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وآدابهاالعربيةاللغةعلوم

الخطوفنالكتابة،الشعرالنحو،،اللغة

والشعر:والنحواللغةا-

أيضأ،مبكروقتفيبدأوآدابهاوعلومهاالعربيةباللغةالمرأةاهتمام

العظيمالرصمولوأحاديث،الكريمالقرآنلغةكونهاالاسلاهيةالرسالةفجرومنذ

عربي)بلسانوعوج)1((ذىغبرعربيا)قرآنانزلفيها)ص(.محمد

وأفعاله.وسئننه)ص(محمدالرسولأحاديثوذونتزويثوبها)2((.مبين

)القرآنالمقدسكئابهولغة،امرأةاورجلآالمسلمشعارإذنفهي

وان...)ص(الكريمرسولهعلىوتعالىسبحانهاللهمنالمنزل(الكريم

)3(.واجبفرضبهاوالعنايةواتقانهامرفتها

والتفسيربالقرآنالاهتماممعمشدقأجاءبهاالاهئمامفإنهنامن

ابرزهالعلاساسيةحتائقورإءهتكمنأمروهوالأخرىوالعلوموالحديث

مخارجومعرفة،صحيحةقراءةالكريمالترآنآياتقراءةعلىالشديدالحرص

بضبطط.والعنايةالحروف

المدارسبظهوروئطورتوعلومهاالعربيةباللغةالعنايةبدأتوهكذا

بغداد.ئموالكوفة،البصرةفى،الاسلاميةاطأمصارفىالمتخصصةالنحوية

هذا.بومناحتىالعربىالكتابوضعفىعليهاعتمدالذيالأساسواصبحت

)28(.الىكايىة،الزمرسورة)1(

5191(.الآيةالشعراء،سورة)2(

الفصل،التاريخفيالعراقموسوعةالنكرية:الحركةازدهارعواد:بشارد..معروف)3(

.485ص،8391بغداد،الحريةدار،عشرالرابع
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كان،العراقفىرائعةادبيةنهضةشهدتالتيالمذكورةللمدةوبالنسبة

منواحدعلمعلىتقئصرلمعنايئهاأنصحيحفيها،واضحنصيبللمرأة

كانتلكنهاالشربف،الحديثخاصةالاسلاهبةوالدكافةالدينيةالمعرفةعلوم

والكتابةوالائمعروالنحوكاللغةالمخللفةوفنونهاوآدابهاالعربيةفروعبينتجمع

الخط.وفن

بنتواللغةبالنحوحسنةصرفةلهنكانثاللائىالنساءبينومن

بها)2(.تعرفالمجالينهذينفىتصانيفلهاكانتوقدالكنيرى)1(.

منبعددالمدةهذهفىالاث!عريةالدكافةتملالتفقدالشعرمجالفىأما

الرقيقالشعرفىالمعلىالقدحلهنوكانخاصةبغدادفيبرزناللائىالنساء

والوعظوالاحسانالنضلجانبإلىبالأدلبمشهورةومعرفةالجميلة،-القصائد

وواحدةامهـ/62الترنفىمفهن)6(شاعرات)7(منهناحصيناوقد.والفقه

.امهـ/51القرنفي

منكانتالتيعبداللهابنةبعنبالننوبههناالمناسبمنبكونوربما

الأدبفنونمنآخرفنوهوامهـ/62الترنفيبالعودضربأالنالع!أحسن

)8(البحثموضوعللمدةالكليالعدديكونوبذلك.المرأةبهاغنيتالتي

.أديبات

حسبمرتباتالأدليةسيرتهنمنوفمئباسمانهنجدولىأدناهوفى

يأنى:وكماالهجائيةالحروفترئيب

تاالشاعر

)1(
الفضلفينهايةكانتبغداد،السلاممدينةمنالشرقيالجانبثسكنكانتإمراةوهي

.2/268بالوعاةبغية:إلسيوطي1/25-26ن!بالأدباءمعجم:الحموي:انظر

2/268.بالوعاةبغية:فيالسيوطينقلوعنه--26!9(لم!"بالأدباءمعجم:الحموى)2(
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المعروفالدباسائوهابعبد!بنمحمدبنالحسينابنةالتمامبدرا-

.(أع)بالبار

رقيقة،ةشاعركانتام؟هـ/2ايرنامحدثاتمن،بشارةالمحدئةعمتها

فيه)2(:تقولعاصنبشعرألنفسهاأنشدتهمما.محسنةالشعر،

وعثكقبلوعيدكيبدو

رفدكدونمنعكويحول

الكرىفىطينكويزور

بحمدثلاطيفكفبحمد

القصار)3(.جارية2-

أبايكذىابنلهاكانببغداد)4(.الجواليعاملحربقاابنزوجةهي

مستحسنة،،محسنةعوادةوكانتمحمد)5(.وهولهاإلأينسبولاعبدالله

.امهـ/551156سنةزوجهاعندتوفيت.بالأدبعارفةللأشعارحافظة

)1(

12(

)3(

)4(

)5(

.28-92صالجلساءنزهة:السيوطي266،صالمستفاد:الدمياطي:فيترجمتهااتظر

ارادمنلهااخرىابياتوهناكلطثمعرها.نموذجألتكونالبياتهذهذكرعلىكتصرنا

ترجمتها.فيالواردةالمصادرفيإليهافليرجعالاستزادة

2/025.بالعراقشعراءقسمالتصر،خريدة:الأصبهاني:فيترجمتهاانظر

اجلاهمالذينالكتاباهلعلىاطلقتوقد.الذمةاهلجزيةوهي،الجاليةجمع:الجوالى

انظر:)ص(.محمدالنبىلأمرللنيذأالعربجزيرةعن)رض(الخطاببنعمر

.525:صر%2/حاشيةالعراقشعراءقسم،القصرخريدة:الأصبهاني

التاسمأبيبنعبداللهأبوالوكيلقصاربنعليبناحمدبنالمباركبنمحمدهو

جوارىمنأمهوكانت.القضاةابوابعلىوكيلأكانالقصار.جاريةبابنالمعروف

مطبوعأوكلالبأظرينأشاعرأهذامحمدوكانالغناء.فيبالاحسانالموصوفاتالمقينات

قسم،التصرخريدة:الأصبهاني:انظر.ام1هـ/53742سنةتوفي.الحديثسمع

.025ص%2/حاشيةالعراقشعراء
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الدوامى)1(.ابنةجوهرة3-

والارشاد،والوعظوالزهدالورعرباتمنكانتببغدادعالمة

مطلعها)2(:ابياتمنأناشيدلها.الخسانالمعروفالتاومن

أشواقةف!لبهتبحاجرالنسيمهبئ

آماقةالجوىمنالضلوعحوتبماووشت

)3(.اللهلدينالناصرالخلبفةوالدةخاتونزمرد4-

أولها)"(:قصيدةأنشدت

أنوائهمنادلوارامتبسملدانهبطيبعبقالندىنادى

!ومائالغمامكرمعلىكرمأسماومنالمستضىالإمامبابن

بحيائهالندىلهاوجادخزنأالثرىلموفاتفاليومشابت

!صفائبعمدكدروبماثهوحشةأنسبعدعيسىفلنهر

ببكاثهمؤذنوذلكينموزاندأفاضحىقيامئهقامت

)5(.البغداديةالقراطيسيابنةسلمى5-

بارعة،،شاعرة،والأدببالجمالمشهورةكانتبغداد.أهلمن

وكانام(61.-ا0هـ/59)948-555)6(اللهلأمرالمفئفىالخليفةعاصرت

)1(

)2(

)7

)4(

15(

)6(

.1002/بالعراقيالتسم،القصرخريدة:الاصبهاني:فيترجمتهاانظر

.اعلاهفيالمذكورنفسهالمصدرأنظرابيات.ثمانيةفيئفعقصيدهمن

الثدارف!.بابفيتلإجمتهاانظر

.51!/513--4قجلأ،الزمانمرآةالجوزى:ابنسبط

2/413-م3،با)حرإق،اءش!ض،ط.ط-!،اشقلس!خريدةالاصبهانى::فيترجمتهاانظر

58-95.صالجلساء،نزهة:السيوطي،441

..؟:ا،صاالجلساءنزهة:السيوطي
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أدبهاورونقجما!!اصيانةعل!قبهتسؤعيقأنأرادجزيلبمالأكرمهاقد

إ:اإبجمال!أئفتخرقولهاكفهالئصحريةابياتاالمؤرخونلهاأوردوقد

!ة-؟فداءالصزيمص؟،ع!ون

جيديفداءالظباءوأجياد

نحريوإنبالعقود،ازين

العقو؟منللعقودلأزين

11جومصطفىالدكتورالمرحوميرىالأدبيةوشهرتهاسلمىشعرولجودة

فيها)2(.تمللتقدامهـ/62القرنفىالعراقفىالشعريةالفنيةالدفافةان

)!(.الشاعرةالبغداديةصعبة6-

شعرهمنللمبلادعشرةالحادية/للهجرةالخامسةالمانةشواعرمن

مطلعها)4(:ابياتفيقولها

بحجتيقئت!تالدنيافئتةأنا

مغرمبيفكلهاالقلوبكل

الرشبدة)5(.عليأمالفقيهـي!!-

58.صنةم.)1(

ا-(بالجديد،المعلممجلة،الاسلاميةالعصورفيالعراقفيالنسويةال!ثافة:انظر21(

.222-1صا،5391ايلرل

6.صهالجلساء،نزثة:السيوطي:فيترجمتهاانظر)3(

.ن.م):(

85/م4،ب،العراقشعراءقسمالقصر،خريدةالاصبهاني:في:ترجمتهاانظر)د(

.896
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اسماعيلبنالحسنبنعليالحسنأبىالأديبأمالشاعرةالفقيهةهي

بنالمؤملبنعلىبنمحمدبنالفضلأبىالفقيهوابنةالبصرى)1(،العبدى

ولينبينهاجرتفيهاالمؤدبةوهىبالبصرةنعيشكانت.المالكىالئميمىنمام

مواهبفيهايلمسعليهايطلعمن،عديدةشعريةمراسلاتالحسنابىولدها

جانبإلىالفنيةوالبلاغةاللغويةالفصاحةحيثمنالروعةفىغايةأدبية

العماداوردوقدوولدها.الأمببنالحميمةالعلاقةفيالفياضةالمشاعر

تجيبقصيدةمنهامنهما،لكلعديدةقصائدلها-معاصرأ-وكانالأصبهانى

مطلعها)2(:مسافرأ،وكانولدها،رسالةعلىبها

جبلولاسهليكنننىكانماوالأملوالنسويفالأمانىلولا

لد!ملالعيندموعإلأفليسئعذبنىناربىاشتدوكلما

)3(.عبداللهابنةعتب8-

-51)0العباسيباللهالمسئنجدالخليفةابنةلعائشةكانتمولدةجارية

بناللههبةالفضلأبيالداراستاذمنابتاعتهاام(17ا-.61!ههـ/16

ضربأالناسأحسنمنوكانتدبنار.آلافبعشرةقدركثيربمبلغالصاحب

.ام2هـ/00630سنةتوفيت.محسنةبالعود

العروضعلمفييدولهالنكاءمتوكد.الحديثواصحابالعلمأهلمنشابأكان)1(

الأثب.الناسوألرأالحليثبهاوروىبغدادوكدمامهـ/452912سنةمولدهوالقوافي

الاصبهاني::انظر.ام2هـ/99520سنةتوفياجزاء.عدةفينوائدلننسهوخرج

4/683.م4ب،التصرخريدة

2/686.م،%4،العراقشعراءكلسماالقصرخريدة:الاصبهاني)2(

المختصرالجامع:الدينتاجأنجببنعليطالبابي،الساعيابنفي:ترجمتهاانظر7(

الدكتورحواشيهعلىوعلقتصحيفهواصلحنشره،السيروعيونالتواريخغوانفي

9/135ب،اماهـ/353349بغداد،الكاثوليكيةالسريانيةالمطبعةجواد،مصطفى

3/244.24-هبالد!ءإء،أعلامفيك!8لةنقلوعنه
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والخط:الكتابةب-

المدةفىذروتهابلغتفقدوالخطالكتابةمجالفىالننيةاللثافةاما

يقطين،وبنتبالكالبةالملقبةالإبركطوشئهدةاثرع،بنتفاطمةعندالمذكورة

فأما:

)1(.الأقرعبنتفاطمةا-

كان.الحسنعلىأبيالدكةالجليلالشيخابنةوهىالنضل.أموتكنى

الخطصاحبةوهيببغداد.الرييعبتطيعةتسكنوكانتبغداد.أهلمنعطارأ

خطأ.الناسأحسنمنكانتأسرتها)3(.أفرادغرفوبهلئئهرت،به)2(.المليح

)"(.البوابابنطربقةعلىوهو.شكلهوجمال،حسنهلبراعةعليهاجودوا

العباممية،الخلافةجهةمنالرومملكإلىالهدنةكتابلكتابةمرةانئدبت

)1(

)2(

)3(

الأدباء،معجمالحمو!ا:،9/04ب،المنتظمالحوزى:ابن:فيئرحمتهاانظر

الكائبةالأسرعبنتفاطمةباسممرة،مرتينلهاترجموقدا-7174ا-ا16/96ب

ابن1/163همالكاملالأئير:ابنالعطار.عليبنالحم!نبنتفاطمةبا!ممأخرىومرة

اعلاموسير3/692بالعبر:الذهبي200،3-1/99جه،بغدادتاريخذيل:النجار

أبوالدينشمس،الجزرى،12/134بوالنهايةالبداية:كثيرابنجهـا/.48النبلاه

برجستراسرهج.بناثحره:عنيالقرا.،طبتاتفيالنهايةغايةمحمد:بنمحمدالخير

العمر!ط:-3/365،،الذهبشنرات:الحنبليالعمادابنا/1224ب،ام1329/ط

ا!أعلام،:الزركلي-4/141،النساهاعحم:كحالة284،:صالنيحاء،الروضة

،4،8691دع،الموردمجلة،خطاطاتنساء:جماسمحمدظمياء،5013/م

.441ص

1/4.22%6النهايةغاية:الجزر!

.1/992جهبغداد،تاريخنيل:النجارابن

)29(.الرقمالمحدثاتفيترحمتهتقدمت
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أبيا!كعمي!إلىور!زكتبتأنهاعنهاوزويالمئل)1(.يضربهذاوبكتابها

معابمنحوتهلمابهاأعجبعلالهااطلعافمما(الجبلبلافى)ف!الكندرينصو

لها.تكريمأدينارألففأعطاهاجميلوخطلجيخة

لثافةجيدأيدرتعليهايطلعمنرقعةبخطهاالحعوك!وجدوقد

اللهبسمالكائبة:الأمة!ابقولها)2(:بدأتها،البلاغيةوقدرتهاالمرأةهذه

العالىالمجلسعزلصولةخشعت،وحدهباللهلثتى:الرحيمالرحمن

الدهورعقباقتدارهوضاعف..أنصارهاللهأعز..المؤيديالتدلى

ولا،ببرهموفورإلأانسانفما..الأمورتصاريفلصشيئتهدتوانف

..".بشكرهمسبحإلألسان

بالحديثعنايتهافإنبهاوشهرئهافاطمةعلىالصنعةهذهطغبانوهح

أبىمنسمعتفقد.للاخرينواسمعئهالشيوخمنسمعتهة.كبيركانتالشويف

أبومنهاسمع.غيرهوعنعنهوروت.وغيره)!(الفارسيمهدىبنعمر

القاسمأبوعنهاوروى.البطحىوابن،الحافظالرمى)4(عبداللهبنمكىالتاسم

عبدالوهابالبركاثوابو)5(،المارستانوقاضىانسصرقندي،احمدبناسمماعبل

18/048.بالئلاء،اعلامسير:الذهبي)1(

ا-الم11.آ16/9بالأدباء،معجم:الحموي)2(

آخرالبزاز،البغدادكطالفارسىههديبنعبداللهبنهحمدبنعبدالواحدعمرابوهو)3(

العبر،:الذهبي:انظر.ام0هـ/04191سنةتوفي+لد4.كان.المحاملياصحاب

.%/291،الذهبشنرأت:الحنبليالعمادابق،3/531ب

هوآخررح!الذهديذكرالاسمودهذاكذا،)الزمدلي(!16/172الآدداء،في)"أ
..-..معجم

العبر،،أمهـ/294895سنةالمتوفىالمقدسميالرميليابنالقاسمابعبدالسلامبنمكي

4/334.!ب

)8(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهتقدهتلمحمتمارىاء-تإ"با3بنمحمدبكرابوهو)د(
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بنمحمدبناحمدسعدإبوعنهاروىأصيهانوفيببغداد.الأنماطيبن

)1(.الحافظالبغدادي

لمجئآوتحفظ)2(التواريخمعرفةفيئاماطلاعلهاكانذلكجانبوإلى

فيلنفسهالمطرزالقاسمأيوأنشدهاابياىذلكمن)3(.العرباشعارمنكئحرأ

مطلعها)4(:الربيعبقطيعةدارها

والغرباالاثمرقالدجىبدرعنيسافيالركباينتجغبالعينمغرمأسرى

والقلباالعينيملابدزلعينكفعندةالعيونالبدزملأإذا

ابرز.بالابودفنتامهـ/048870سنةفاطمةتوفيت

منوكان.المؤرخونبهاشادحسنخطلهافكانالابرى.شهدةأما2-

طريقةعلىمنسوبوهومثلها.يكتبمنزمانهافىيكنلمبحيئاالجودة

جودتحنىشهدةتعلمتهوقداببها.المشارا!رعبنتفاطمةالكاتبة

بيدهاكتبتوقد.السيداتكرامعنكنايةوهي"الكاتبة!بفلقبتكتابته

)5(.والأصولالكتبمنالكثيرونعمخت

منبكثرةفيهجهودهاواثصالالشريفالحديثفىشهرتهاأنعلى

اكاصىإلىصيئهاوذاعخبرهاوصلحتىوالعلماءالطلبةمنبعلمهاانتفع

ومعرفةالرواباثضبطفىونحردفةمنبهننمبزكانتوما.العربىالمغرب

إلىدفعتالعراق!."مسندةولقبتباكابرالأصاض!رألحقتبحبثالأسانيد

بالمحدثات.الخاصةالفقرةفىسيرئهاوضع

)19(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهتقدمت)؟(

284.ص،النيحاهالروضة:العمرىأ)2

)3(
.د.م

)4(
ا-16/73174بالأدباء،معجمالحموى::انظر.ابياتاربعةفيوهي

)77(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهاتتدمتوقد6صاالجلساء،نزهة:السيوطي)5(
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كانت!قدالحسينيةالطاووسيةجعفربنموسىبنعلىابنةفاطمةأما3-

1(.أالقرآنبعلومالخاصةالفقرةفبىإليهاالإشارةسبقتوقد.كاتبةحافظة

كاتبةالبغداديةيحيشبنعلىبنمحمدبنعبدالرحمنابنةصفيةوكانت4-

)2(.فاضلةوأديبةواعظة

)3(.يقطينلمبنتالمعروفةالكاتبةالفتحابنةالرضا4-

بالجودةبتميزوكال!بخصهاكئيرأكتبثببغدادالمشهوراتالكائباتمن

ابنبديوانبخطهانسخةالنجارابنالمعروفالبغدادكطالعؤرخرأىوقد

اشمهـارأىكماجيد.بخطتكتبوكانتنسخعدةكتبثقدوكانت.حجاج

.ام1هـ/04545سنةولادئ!اأرخثقث!وكانتبخطها.مدونةولادتهاوئاريخ

)1(أنظرص:

.لح!ابفأ.الواعظاتفيثرجمتهاانظر)2(

.41/128بنجالوفياتإضء"ا،:الصتا!يم:فيترجمتهاأنظر)3(
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للمرأةالعلميةالتقافةمصادر

الاكتناءأوجزافأوعطاء،أخذأ،بالعلمالاشتغالفىالمرأةاهتماميكنلم

الحرصكانإنماالمجرد،وبشكلهاسابقا،إلبهااشرناالتىوبالطرقمعينبقدر

والتحرى،العلميالئحصيلفيالجامحةوالرغبة،العلميةوالأمانةالشديد،

ومصادرالشيوخأصولمنالتثبتإد!يدفعهاوقراءاتها،لمسموعاتهاالدقيق

العلمبة.وفراءاتهمسثاعاتهم

منونوعهمتدارهيتفاوتكانللآخرينومروياتهالالكسماعاتهاأنومع

كماكاملةكتبأأو،عديدةوبأجزاءكثيرأ)1(،يكونإمافهو،والحجمالكميةحيث

ومفلدأ،لطدفأ)2(،الجزءهذاويكونواحد.جزءبحدوددلبلأ،لكونأوسنلاحظ

مضمونهأنمعشيخها،عنبهتتفردالمحدئةأنبحيثك!لرةأهميةوياخذ

أبيعنجزءأروتالتيالبيطار)3(بنثياسمينعنرويكمامعروفغير

به)"(.وتفردتالشبلىاللههبةالمظنر

هذاغيرأوفقط)6(،حديثينمقدارأو)5(الكتابمنفطعةيكونوفد

سماعبهولمحرادلنظأغالبألكونوهومدداره)7(ولاحجمهلحددلاوثد.وذاك

12(

13(

)؟(

)51

جه،الزماقمرآة:الجوزىابنسبط524صاليهالمحئاجالمختصر:الذهبي

اب(.4)24/قق)خ(،النفببدنيل:الناسي،1/126ق

اب(.)83ق)خ(الاستلراك:نقطةابن

)914(.الرقمالمحدثاتفيئرجمتهاانظر

.ا-23/314بالنبلاء،اعلامسير:الذهبي

المصافحةكتابعنوردماانظرالتفاصيلمنولمزيد2/031بالنساهاعلام:كحالة

لاحقا.(45)فمالر

.194-2094/ب،الأنساب:السمعاني

والواعظاتالمحدثاتأخبارفيتقدمماوانظر16/561ببالوفياتالوافيالصفدى:

سابقا.
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لاالمنالسببلعلىالإبرىلئئهدةسيرةفيفولهمنحو.ورواينهبثالحط

ناويقينأ)2(11سنينالحديثعلبهاافرئوالكئير)؟(*الحديث+سمعتا!صر:

عنهموروت!مشايخهاعنسمعتهاالتىالمصاردمنمسملبطكانالحدبثهذا

عليها.وقفناالتيالمصادرخلالمنسيئضحكما

الحديث.سماعجانبإلىفإنهحصلوإنآخر،شيقالسماعكانوقلما

بنسليمانأبومنهالممعالتيقراطاشابنةفرحةالمحدثةعنزويكما

وكانثحديثأ)3(.غبرهمنهاسمعحينفى،عبداللهبكرأبيقصيدةسبدالغنى

بنهخل!دبنمحمدعبداللهأبىفوائدفبهجزءأذلكصممنفضلأروتقدفرحة

العطار)4(.حفص

صحيحأ)5(.سماعأبكونأنفيهالمهملأنمفيد،5مقدا)كانأيأوالممماع

شمة)6(!.السماعمنئكفىقللوقدومضبوطأ.دفيقأأي

،عديدةأجزاءأومحدودأ،جزءأالمرأةسمعتماا%غرابةفلاهناهن

مفيدةكانثفإنهاحجمهافقصغيرةتبدوالتيالفوا/ذوحتئشاملأ.كتابأأو

إلىالأحيانبعضفيحجمهاووصاللهوضوعات!احيثمنالأهمبةضكايةوفي

1/352.قجهـ،!الزمانمرآة:الجوزيابنسبط)1(

121
.د.م

.4/915بالنساء،أعلام:كحلة)3(

.)ث(

لا..م

والاسثدراك2/327ب،التتييد:نقطةابن،41/644مبغداد،تاريخ:البغداديالخطيب)15

النساه،اعلام:كحالةاب(،و)83ا-ب(او)52ال!(و)57ب(و)1162()4ق)خ(

بغثاد.تاري!تعننتلأا/55ب

ائسمعانى،سعدابوالاسرتاج:منيرة)975(جمةانتر%2/134الثحبير،:السمعاني)6(

.التباسوهو)758(الترجمةرقما.تحبير/صنة-.الحاشيةوفي01صا
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طنأليسامرذاتهبحدوهذا)1(.مجلسمائةئلاثمنئثالفمجلداتئلائة

وكفايتهاالفمخصية،قدرتهابفضلتمكنتالمرأهولكن.نسخهأواستيعابه

النام!ينتفعلكىمفمايخهاعلى7لهقرأوسمعتهبماوتحدثترويانالعلمية

أهللهاال!يالمكانةونبوأتمكانكلفىخبرهاان!فمروبذلكبعد.فيمابعلمها

الطلبةواخذ.الكبارالمعاصرينالعلماءبأفرانهاإص!وةالعلملطالبالغايةلتكون

والحجة،،والصدق،والأمانة،بالدفةوئتميزلتةلألهاباستمرارعليهايتوافدون

العلمية.ومروياتهاسماعلأنهااصولفيوالاسنادواثناع،

فيالد،وب،وجهدهاالحئيث،سعيهالولابممهولةالأمرهذايتحققولم

فيمتميزةومكانةطويلباعلهكانممنعصرهاعلماءكبارعلىالسماع

رالائلنهاعإلطالوصولعلىالمرأةحرصتلذلك.العلمىتخصصهمميدان

كانتالتيالوبانيةتجنىعنزوىكمااللنيا.الحياةمغاثرتهفبلحتىبعلمه

اخنتوهكذاببغداد)2(.النعالىطلحةوأبيالزينبيطرادمنسمعمنآخر

الكلهيرواحترامهالمجتمعلقةونالتالعلماءكرانهابينال!عقةمكثتهاالمراة

لها.

لكافيةمصالرمنعلطوكفناماأنهنااليهالإشارةئجدرماانعلى

لا،البحثموضوعمدةخكل،الآخرينبهانفعتأو،المرأةبهااشعثاصيلة

البحث،احصاهناللائىالنعماءلجميعولامصالر،منبهانتفعتماكليمثل

فيانحصرتالنع!اءمنمعينةولمجموعة،عليهغرناممامحدودلعددوإنما

يخرهااخرىمصالرطاككئيرأالمرجحومنالعصر.ذلكفىتميزناللائى

ولمبعلمهنأنتنعممنلغيرهنأوالنعماءلهولاءسواءأخبارهاإليناتصللم

)ثالسلنيعنزويمانلكمن.العلميةئئافئهنمصالرولااسماؤهنتذكر

ب(.)592ك3اخ(قال!ضدفيلالفاسى:(أ

سابتأ.المحلئلتانظريخرهاوشهاه2/055-.ب!نب!ه،اعحمصيرالذبي:)2(

176

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيهاعلماءمنوسمعبغدادإلىرحلأنهالمثاك،سبيلعلىام(هـ/576018

آخرونشيوخوهناكمنفن)1(.واحدةاسميذكرلمثمانيةالنساءمنبينهم!ان

فيأوالمصادرهذهفيوردممائكونأنالمحئملومنالمرأةبعلمهما!عت

منكئالرفىمطلقةألفاظو!يعليهأ،تدلالناظمنوردمابدليلغيرها

مثلنوعهاتحديدودونالحديثأوالروايةأوالتراءةأوكالسماعالأحيان

المتفرقاتمنوكئيرأ...كتاب"سمعثووأشياء)2(+...كئاب"سمعت:قولهم

الوهباننةوئجنيو...الكاتبةولئئهدة...عن+حدثوقولهم...+)3(مصنفاتفى

وغبره)5(!.الشافعيومسند...عليها3سمعو)"("سمعناهجزءعنهموله...

موضعكانتالتيالكتبمعظمفانأخرىجهةومنجهة،منهذا

النبويالحدبثاحلروقد،الأساسبالدرجةالدينيةالعلومل!اولتالمرأةاطمام

غيرهاعلى)القرشى!الدنياأبيابنكتبوتقدمتابينها،الأولويةالشريف

ت)الابرىلثئهدةالعراقمثشدةعندسيمااهتمامهامناكبرالنصيبفاخذث

القرنوهوالعصرذلكفىكتبهأهميةلنابفسرالذىالأمرام(هـ/574178

ناحيةمنيفسركمافيها.المولفومكانةفيه،السائدةال!ثافةوطبيعة؟مهـ/62

إلمصادرمنغيرهامعالكئبلتلكسمعواالعلماءمنمجموعةوجود،أخرى

امرأةعلىواحدلمؤلفكنبعدةسماعآخروبمعنىوحدها.عليهاالأخرى

الطلبةولثةمروياتها،وصدقالعلصية،هكانتهاغلويوكدالذىالأمر.واحدة

عنللشفيسمجالأيهاوجدتالتىالأدبيةبا!كئبالمرأةاهتمتكمافيها.

عنفضلأهذا.السراجلابن"العشاق"مصارعكتابنحووالأهواءالعواطف

110021/12(
.%لم.م.لى

3/258.بإلنساء،أعلام:كحالة2/434،%االنبلاء(عرسير:الذهبي)2(

3/258.بالفساء،أعلام:كحالةا؟3

%22/593.النبلاء،اعلامسير:الذهبي)14

.61لم/!لم11هـ"ةوالنهاب*البداية:كثيرابن)15
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للدولةال!ل!ةلأ5"!ولهـا،:االعلصومشايخ!*/افيا%،صش"نجيال!ط:ي!ذا!،الكتب

اتئ!ف!التيا؟تيصاديةشأالاجتماع!طمصخث.صانصأنغ"!ص!او،ا،إسالال!بتالحربية

للازدي.أل"+الأ"وكئابنحو،اليوميةالحياة

رجالأالعلمطلبةبينروأيتهااستمرتاكتب1للكمنالعديدأنكما

وانامهـ/84القرنأواسطإلىروايئهاوصلتحتىالآخربعدالواحدونساء

العربمهالمك!باتخزائنفىمحفوظأمخطوطألزالماأوطبعإماأغلبها

فيأصالتهاوعمقأهميتها،علىيدلفإنمالئالئ،علىهذادلوإنوالاسلاهية.

الاسلا!ي.العربىالداتر

،المرأةبهاانئفعتالتيالعلميةبال!صادرتفصيليجدولأدناهوفى

حسبمرتبة،والقراءةوالحديثوالروايةالسصاعمجالفىالآخرينبهاونفعت

بلغوقدالكتبهي:أربعمجاميعإلىتصنيفهابعد،الهجائيةالحروفترتيب

بضمنها)7(وعددهاوالأمالي)3!وعددهاالأجزاءئمكتابأ)67(عددها

)7(.وعددهاوالنوائد،المجالس

فىبهاالمعزفالكتبداخلالأجزاءوضعالاعئباربعينأخذوقد

فىصراحةوردتوكماوحدها،آخربابفىالمستقلةوالأجزاءمجموعاتها،

بأني:كماوهيالعلمبةالمرأةسبرة
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الكتب

)1(قتيبةلابنالحدبثاختلافا-

الإبرى.لئئهدةعلىالخير)3(ابنابراهيم)2(سمعه

الجيليصالحلآبي)4(الأربعين2-

عليبنفضائلابنةالنساءئاجوالدتهعنالمؤلففيهروى)5(

.6()الئكريئي

هـ/3893(224)تالأزد!سلامبكالقاسمعبيدلأبى)7(الأموال3-

كشف.المؤلفاسمذكردونالحديثعلمبابفيالاسمبهذاكتابأخليفةحاجينكر)1(

.642ما/عالظنون

المسندةبالإجازةالكتابروى)وعنهوفيهاب()244/ققما)خ(التقييدنيل:الفاسى)12

هـ(.745سنةالمتوفاةالمتدسالةالكم!بنتزينب

)37(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهتثدمت)3(

تأليفطفيمقاصدهمواخلالفتالمصنفاتمنيحصىمالاالبابهذافيالعلماهصنف)"ا

منومنهم،الصفاتوإثباتالتوحيداحاليثذكربهاقصدمنفمنهموترتيبها.وجمعها

قصدمنومنهموالركائق،المواعظاحاديثاختارمنومنم،الأحكاماحاديثذكرثصد

الأربعينكتابهمنمواحدكلوسمى،ذلكوغيرانطعنمنوسلمسندهصحماإخراج

52.اح%االظنونكشف:خليفةحاجىحديثآ.أربعينتضمنتلآلها

.004ص،إليهالمحتاجالمختصر:الذجميأ!(

)16(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهاانظر)6(

بيروت.المصنفينوآئارالمؤلفيناسماء،العارفين!ديةباشا:اسماعيل،البغدادي)7(

الأزهاعلماءمن،هراسخليلمحمدعليهرخطقإلمفابحقةوقد82ما/حه،5591

.8691لبنان،للروتبم،.-ة-تا%الكتبدار،اط،الشريف
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الاسلاهية)1(.الدولةشألم!أ!ةالأصمولعليهاتقومالتيالكتبمنوهو

وحدثث)3(،الزينبيعليبنمحطعدبا!طراذشيف!اعلىالإبرىشنهدة)2(سمعته

بناللطيفوعإابواهبم)4(،بنعبدالرحمنالبهاء:منكلعليهـاوسم!4به،

)6(.الخازنابنلممعيدبنومحمدالبيضاوى)5(،يوسف

البغداديللخطيبالبخلاء)7(4-

)1(

)2(

)3(

16(

)5(

16(

)لأ(

ع،الفيحاهمجلة،الهجرىالسادسىالفرنفيالمتقفاتالعراقياتجواد:مصطفىالدكتور

!لا4،6ق(5891بغداد،اد

2/0.31بالنساءاعلام:كحالة)5912(3//ققأخ(،التقييدذيل:الفاسي

)17(.ثمالرالمحدثاتفئترجمتهتقدمت

محمدابوالحنبليالمقدسيالقرشيعبدالرحمنبناحمدبنابراهمبنعبدالرحمنهو

والحديثالفتهفيوصنفنكرهاشتهر.المحدثالمنتيالإمامالشيخبلبهاهالمنعوت

سنةقاسيونبجبلهـوتوفي556أوام61هـ/5550سنةمولده.والرقائق

النبلاءاعحمسير:الذهبي3/212-213مالتكملة:المننرى:انظر،امهـ/462226

-ا2/07بالحنابلةطبقاتعلىالنيل:رجبابنبه/99،والعبر%22/926271-

2/قق)خ(التقييدنيل:الفاسي6/926،بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن171

.1%ه/14،الذهبشنرات:الحنبليالعمادابناب()62

عليها.اطلعناالتيالمصالرفيترجمتهعلىنتفلم

مسند،بكرأبايكنىالصوفيالخازنابنالدينموفقالبقاءأبيبنسعيدبنمحمدهو

سنةوتوفيام61هـ/5565سنةمولده.اكابرالصوفيةمشايخوأحدبغداد

وفيه97/1بهوالعبر4/4321بالحناظ،تذكرة:الذهبي:انظر.ام42هـ/4365

الحنبلي:العمادابن6/355بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابنسعد(بن)محمد

.22به/6،الذهبشذرات

ثابتبنعليبناحمدهوالبغدادىوالخطيب97ما/ع،العارفينهدية:البغدادي

مطلوباحمدالدكتورتحقيقببغداد،الكتابطبعوقد،امهـ/463070سنةالمتوفي

.434ص2/حاشيةابالنبلاء،اعلامسير:الذهبي:انظر،ملائهوز
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جدهامنالمدير)2(الطراحبنعليابنةنعمةالكئبةستمممعنه)1(

يحبى.

السجستانيداودأبىبنعبداللهبكرلأبى)3(البعث5-

سنةفيالسيرجاني)5(عليأبيابنةسئعدىعلىالسمعاني4(قرأهة

لبغداد.زيارتهعندام41هـ/5372

الكبير)6(التاريخ6-

وروتهاليوسفىعبدالخالقبنعبدالحقمنالباقداري)7(عجيبةسمعته

غه)8(.

)11

13(

)،(

)51

)61

)7(

.2/434ابالنبلاء،اعلامسير:الذهبي

)61(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهاانظر

كشف:خليفةوحاجي488:صالنهرستفيالنديمابننكرهوالنفمور."البعثوبلنظ

والظاهر2374برقمبالفاهرةالمصريةالكتببدارمخطوطوهو25241/عمالظنون

السابقالمصدرالنديمابن:انظر91020حدالث1/418الأزهر28/98مجموعانه

488.ص

3/935.!ب،الأسماب

)96(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهاأنظر

طريقةعلىمم(هـ/25696تاسماعيلبن)محمدالبخارياللهكبيرتاريخوهو

كشف:خليفةحاجي:انظر.الحديثرواةمنوالضعفاءالئتاتفيهجمعالمحدئين

فيطبع،مطبوعوالكتاب16أ/عم،العارفينهدية:البغدادي5287أ/عم،الظنون

اخرىوطبعةا-41945911مجلداتباربعاجزاء،8فيالهندفيالدكنآبادحيدر

484.صالفهرسث:الندبمابن:انظر.مجلداتثلاث9591سنة

)83(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهاوانظر23/233بالنبلاء،احمسير:الذهبى

وفيه!-3/257-58النساء،اعلام:كحالةب()3592/قق)خ(التقييدنيل:الذسي

)68(.الرفمالمحدثاتفيجمدالحقترجمةتتدمتوقدمنه(الأولالجزه)روت
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الآجرىلمحمدلأوليانهوما.اعدوجلعزاللهإلىالتصدبق)1(بالنظر7

)3(.الجوزيابنعنهاورواه،العلافعنالإبرىشئهدة)2(روته

)4(الجامع8-

الجزءوسمعت.المديرالطراحبنعليابنةنعمةالكتبةستم!معته)5(

بنالحسينمن)6(الصنعانيهمامبنعبدالرزاقعنالإبرىلئئهدةمنهالأولى

7(.النعالىأطلحةبناحمد

للبخاري)1(الصحيحالجامع9-

)1(

)2(

1،(

)5(

)ث!

)7(

العارفين،هدية:فيالبغدادينكرهالآخرةفيتعالىاللهإلىبالنظر"التصديقوبلنظ

انظر8،2831.برقمبدمشقالظاهريةالمكتبةفيمحنوظمخطوطوهو246/عم

بنالحعمينبنمحمدبيبرأبوهووالآجرى452:صحاشيةالذيرسث:النديمابن

م.هـ/036079سنةتوفيكثيرةكتبنلكفيولهالعتادالصالحينمن،الفقيهجميدالله

.6/79م،لأعلاما:الزركلي

2/311.بالنساه،أعلام:كحالة

.ن.م

بالخطيبالمعروفعليبناحمدبكرابيللحافظ"والسامعالراوىلآداب.الجاهعوبلفظ

57ا/عهمالظنونكاثمف:فيخلينةحاجينكرهأم(070هـ/463)ثالبغدادى

الراويلأخلاق"الجامعوبلنظ.وفوائدهالحديثاصول!واعديشتملرهوواضاف

97.ما/ع،العارلينهدية:فيالبغداديذكره"الحديثاصولقواعدفيوالسامع

الحاشيةفيعوادبشارد.المحققيضيفوفثه2/434%ا،النبلاهأعلامسير:الذهبي

بأخره..وطبعالاسكندريةنسخةعلى"وسماعها

منهاعديدةمصنناتله،الحميريالمصنعانيبكرابونالعبنهمامبنجم!الرزاقهو

بنسعدبنمحمدسعد،ابن:انظر.مهـ/121826سثهلوفيالنمههفي+السننكلاب

،4091ليلن/بريلمطبعةسخو،اثواردبتصحيحهعنيالكبيرالطبتات:منيع

،الحفاظتنكرة:الذهبى2ا/95بالحنابلةطبقاتعلىالنيل:رجهبابنبه/993،

.1/364!!

)17(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهلثدمت
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صفعةالواعظة)3(سمعنهوافضلها)2(.الحدثفىالعمتةالكتبلولوهو

فيالسهروردى)"(النجببأبىالزاهدالفميخهعالواسطيةالبركاتالىابنة

بهروز.رباطفىالعمجزي)5(،عبدالأولالمحدثمنله،صحبئها

طافربنمحمدالفضللأبى)6(الصحيحينرجالبينالجمعا-"

)تللكلاباذيالبخاريصحيحرجالكتابمنالمؤلفجمعه

عنفاطمةوأ!لحهاعلأنكةالعلاام)7(روايةفيه،والأصبهانيام(0هـ/89370

)تالعلا-دانىا،العطارالحعمنبناحمدبنالحسنأبيهح

نةسه.المصنفعنالمصنفبنطاهرعنام(عهـ/683/91

بنمحمدالحبيرالمحدثهوويلبخارى54اا/عم،الظنونكائمفخلثنة:حاحىا11

هيطهعاتهوأفضلطبعاتءةالكتابطبعو!دلممهـ/25696سنةالمتو!ياسماجمل

ام.اهـ/315798اسئانبولفيذهنياهـوطبعةا-311313اثزاه9بولاقطبعة

484.ص:النهرممت:النديمابن:انظر

541ا/عمالظنونكشفخلينة:حاحى21(

المعلممجلة(الاسلامبةالعصورفيالعراقفيالن!مويةالئفانةجود:مصطنىد.7(

.21ص53951ا!ول-2،اب،الحديد

)27(.الرفملمحلنكفينرحمنهلتلمتا11

)2(.الر!مالمحدثاثفيترجمتهلثدمت)5(

القيسرانيبابنالمعروفالمتدسيطاهربنمحمدهووهه1713م،الأعلام:الزركلي)؟(

بحزاين.مطبوعوالكتابام1هـ/70513سنةالمتولي

برىببغدادالكيحنىجمدالقاثرالشيخجامعفيا!هاثريةالمكتبةفيمحفوظةنصخةومنه71(

مطبعةالتالرية،المكتبةفيالخطيةالآئارجمدالممحم،عمادد.انظر:)1228(

الرفمالمحدثاتفيعثكةترحبمةتقدمتوقد-0891،4/155بغداد،المعارف

0(5.)1
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البزارعمروابن)1(حديثا-ا

الباقداري.عجيبةعلى2(قرئأ

3(خسينكأاحمدأبيحديثا-2

)5(.البقالثابثبنبحيىالشيخمنالباقدار!طعجيبةمنهالئاني)4(سمعت

الكنانيحفصأبىحديثا-3

ابنةنعمةالمحدئةعلىالمتدسيعبدالواحدبناحمدبنعليمنهسمع)6(

يحي.جدهامنبسماعهاالمديرالطراحيحيىبنعلي

)7(القطاناحمدسهلأبىحديثا-4

)1(

)2(

)4(

)5(

16(

بكرلأبيالبزار"+مسندبعنوانكتابأ1682(2/ع)مالظنونكشففيخليفةحاجيذكر

ننسهوللمولف.م09هـ/2954سنةالمتوفىالحافظالبزارجمدالخالقبنعمروبناحمد

لهأخركتابأواضاف54،أ/عمالعارفينهديةفيهالحديثفيالكبير+السمندبلفظ

هذا.المسندكتابمنماخوذهناالواردالحديثانوالراجح"السننه

كذا.البزاز"عمرانبن"حديثوفيه3/258بالنساء،اعلام:كحلة

بخسينكاالمشهورالنيسابوريالتميمييحيىبنمحمدبنعليبنالحسيناحمدابوهو

تفكر!ا:الذهبيانظر:.مهـ/375859سنةتوفيحجة،تفة.خراساناهلكبارمن

3/84.ب،الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن%3/689-969،الحفاظ

%23/233.،النبلاها!مسير:الذهبي

سنةاتوفي.جماعةمنسمعالبفد.البغداديالتاسمأبوبنداربنثابتبنيحيىهو

الذهب،شذرات:الحنبلىالعمادابن910%4/4االعبر:الذهبى:انظر.ام017هـ/566

%4/812.

.1به/82النساء،اعلام:كحلة

الاخباريالمحدثالبغدادىالفطانزيادبنجمداللهبنمحمدبناحمدسهلابوهو

ابن:انظرسنة.19ولهمهـ/355619سنةتوفيصدوقأ.كاق.وفتهمسندالأديب

3/2-3.ب،الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن%7/3،هالمنتظم:الجوزى
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ابراهيمبناحمدبنالحسنعنمنهالرابعالجزءالإبريشنهدةروت)1(

حدتفىالمسعودى)"(.الواعظنصرابىبنعثمانمنها)3(وسمعه)2(شاذانبن

الأربلي)5(.ابراهيمبنمحمدمنهجزءأعنهاسع

م(هـ/334459)تالقطانيحيىبنالحسينعبداللهابي)6(حديثا-5

شيخهامنالوهبانية)7(عبداللهابنةعتب(مالحديثهذامنجزءأسمعت

سنة)9(عليهاوشمعبه،وحدئتالزبنبي)8(.طرادالفوارسأبياكيب

ايضأ.الابرىلثئهدةهذاالحديث)01(وروت.ام0هـ/19479

الحتار)11(حديثا-6

2/311.بالنساء،اعلام:)1(كحالة

مهرانبنحرببنشاذاقبنمحمدبنالحسنبناحمدبنابراطمبنالحسنهو)2(

منهمحماعةغهكتب.الكتابصحيحصدوقأكان.عليابايكنىالبغداديالبزاز

ابن7/927-028مبغدادتاريخ:انظر.ام340هـا426سنةتوفيالبغداد!.الخطيب

الحنبلي:العمادابن،3/571ب،العبر:الذهبيجه/86-87،،المنتظمالجوزى:

%3/228-922.،الذهبشنريت

لم/311.%2النمماء،أعلام:كحالة،(

)37(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهتئدمت)"(

مسلمبنابراهبمبنمحمدعبداللهأبوالدمنفخروهو%2/311.النساء،اعلام:كحاله)5(

ابن:نظر.أمهـ/633235سنةباربلتوفيالمسند،الشيخ.الصوثيالاربليسلمانبن

2/542.بالنبلاء،اعلامسير:الذطيام()53ق)خ(الاستدراكنتطة:

الحنبلى:العمادابن1،%4/423،الحفاظوتنكرة-5/135والعبر22/593-693وب

.161/به،الذهباتشنر

مصورةورقة()13فيتقعخطيةنسخةوللكئاب261-2.262/م،الأعلام:الزركلي)!(

الأماممكتبةخزانةفيمحفوظة13(رثممجموع)ضمنبدمشقالظاهريةالمكتبةش

فيتاريخيأأفدمهاسماعاتءةعليها1/5(20تسلممل)تحتالنجففيالعامةالحكيم

إصدار،العربيةالمخطوطاتفيالمرأة:انظر.ام1هـ/45668سنةمنالأولالعشر

.1/92ب،9891بغداد،العر!يالئطر،العراقلنساءالعامالاتحاد

الرقمالمحدثاتفيئرجمتهاانظركذا.النضل()أموفهه4/177بالنم!اه،أ-:كحالة،(

.)17

)3(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهتقدمث)8(

انإذالعمرمنالعاشرةلونكانتانهايعنىوهذا4/177!بالنساء،ا!م:كحالة)9(

.أم82!هـ/958سنةولادتها

31ألم002).؟(
لم.بم.لا.

185
http://www.al-maktabeh.com



الوهبانية.تجنيمنالدوامى)2(وابن)1(العميديابنمراكلسمعه

عببنةبن)3(سنبانحديثا-7

وروئهالزبنبى،طرادالنوارسأبيشيخهامنالابرىلثئهدأسمعئه)4(

)ضمن)5(بدمشقالظاهريةالمكئبةفىالمحفوظةالكتابنسخةوبذيلعنه.

.ام711/هـ)6(567سنةفىمورخةمنهاسماعات22(الرقممجموع

11(

)2(

)5(

)6(

المحدثالحفارجعفربنمحمدبنهصالفتحابووهوالحفارهكلجزءبهيراد)11(

حاجي%3/222،اليهالمحتاجالمختصر:الذهبي:انظر.امهـ/441230سنةالمتولي

نكرههالحديثفياحزاء+لهبلفظنفسهوللمؤلف95هما/ع،الظنونكشف:خليفة

.51ه2/عم،العارفينهدية:فيالبغدادى

السيديابنمحمدبنعبدالكريمبنمحمدوهو23/267بلنبلاء،اعلامسير:الذهبي

كثيرةجماعةعنروى.الأجطالمسندحهعنر،ابايكنى،الحلإبالبغداد!الاصبهاني

الذهبي::انظر.ام2هـ/64794سنةوتوفيامهـ/568172سنةمولدهعره.وطال

،91-ه/4،والعبر23/266-267وبهاه!!-2/5هب،التبلاهأعمسير

به/238.،الذهبف!نرات:الحنبلىالعمادابن،04.ص،اليهالمحتاجوالمختصر

البغدادياللهبةبنالحسنبناللهبةوهو%23/023النبلاءهاعلامسير:الذهبي

ثممدةالحجابحاثبكان.الصاحبالكفاةصالمعاليابايكنىالدواميبابنالمعروف

به/187،العبر:الذهبي:انظر.ام2هـ/64547مشةتوفيأنإلىوانتطعتزهد

:صالطالمحتاجوالمختصرو-23/235هاه2/555-.بالنبلاء،اعلاموسير

-ه/233.الذهبشنراث:الحنيليالعمادابنو-554،3/222

ولد.المكيالحرممحدثمحمد.ابو،الكوفيالهعيميمونبن!لنةبنسنثانهو

فيوكئابالحليثفي)الحامع(له.العلمواسعلثة،حدظأكلنمكة،وسكنبالكولة

بغدادتاريخ،البغداديالخطيب:انظر.امماهـ/893سنةبمكةتولي.التفسير

3/501مالأعلام:الزركلي1/262-265مالحناظ،تنكرة:الذهبي،ا-9/74184م

2المنكور.الحامعمنثزءهوالحليثهذاانويبلاو

0.31-2/،النصاها-:كحلة

العامةالحكيمالإماممكتبةخزانةفيمحفوظةاوراق1()0فىئتعمصورةنسخةوغها

التصمالعربهة،المخطوطاتفيالمراة:انظر)351(0رقمتسلسلثحتالنعففي

،1/6.2-،كيالعر

.ن.م
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الصفار)1(حديثا-8

.الإبريشئهدةمنالعلدقابنفضاثل)3(بنالأعزمنهالرابعسمع)2(

المحاملىحديثا-9

)4(البزازةمحمدبنعليابنةفاطمةالمحدئةعلىمنهالئانىالجزءسئمع

وروت.امهـ/561165سنةحوالىالنعالىطلحةعبداللهأبىعنبروايتها)5(

الحنبلى)7(.نجمبنعبدالرحمن)6(رواهوعنها،الإبريشئهدةالجزءهذا

شيوخهعنالدقافخلفبنعبدبنمحمدحديث25-

الحديث.هذامنالئانيالجزءالإبر!طلئئهدةروث)8(

*حزهبلنظ(الحفاظمروياتمنالأحاليثأجزاء)فيفصلتحتخلينةحاجيذكره11(

سنةالمتوفيالصفارصالحبناسماجملبنمحمدبناسماعيلعليأبووهوالصفار"

فيجزه"لهالبغدادىلهذكرننسهوللمولف588ما/ع،الظنونكشف.مهـ/341529

2.93/عم،العارفينهدية".الحديث

%23/238.،النبلاهاعلامسير:الذهبي)2(

المعروفالبابصرىالبغدادىالعليقابنتجاسوةبننصرابيبنفضائلبنالأعزهو)3(

كثيرفاضلأخيرأدينأكانالسر.الصالحالعالمالشيخنصر،أبايكنىبندئة،بابن

النبلاهأعلامممير:الذهبيانظر:ام.هـ/964251سنةتوفيالاسناد.عالىالتلاوة

والمختصر2074/وب1/31بوالمشتبه252/به،والعبر22-23/3893ب

:بردىتغرىابنام()254/قق)خ(التتييدنيل:الفاسي204:ص،اليهالمحتاج

.%ه/244،الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن-7/24،،الزاهرةالنجوم

)111(.الرثمالمحدثاتفيترجمتهاانظر)1(

كذا.(..جمد)أبيوفيه8514بالنساء،أعلام:كحالة)5(

المحنبليعددالرحمنلأنائ!ل!اهماوصواله(..عددالرحمن.اف!ه!2/311:..)6(
...ءص-و.لام

لئئهدة.عنسمعواالن!ينالمقادسةاحد

1(.)46ارقماالمحدثاتفيترجمتهئئدمت)!(

31؟2/ءبالنساء،أع!م:كحالة)"(
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)1(21-الخيل

بنئابت)3(المعاليأبيمنالكئابهذامن)2(قطعةالابريفنهدةسمعت

.البقالبندار

الخلليابراهيمبنلاسحاق)4(الديباج22-

طلحةبنالحسينشيخهامنالإبريشنهدةمنه)5(الثالثالجزءسمعث

النعالى.

الدنياأبيلابنلله)6(الذكر23-

)1(

)2(

)3(

)،(

16(

مولىالمحسنبنمحمدعبداللهيأبيأحدهمالمؤلنينالكتابلنديمابننكرالاسمبهذا

لهفماموالآخر43(وا191ص:)الفهرستمم5اهـ/984سنةالمتوفيشيبانبني

زكياحمدنشرهمطبوعأنهالمحفنةاشارتوالأخيرممهـ/56221سنةالمدوفيالكلبي

محمدجعنرلأبيأحدهما،لمؤلنينالكتابخلينةحاجيوذكرام،469!منةالتاهرةفي

الشيلانىهشامبنمحمدمحلملأبيوالثانيمم(هـ/24595)تالبغداا!حبيببن

.24171/عم،الظنونكشف:انظرايضأ.م(هـ/245985)تالنحوى

2/311.ب،اللساهأعلام:كحالة

)76(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهتفدمت

لاسحاقوهو.ا89ما/ع،العارمنهديةالبغداد!ي:.مجلداثفيويتعالحلاثفيوهو

ممنةتوفيالتاسم.ابايكنىالخلاليسنينبنخازمبنمحمدبنابراهبمبن

:الجوزيابن6،381/مبغداد،تاريخ:البغداديالخطيب:انظر.هـ/698ممم283

.-ه/163:المنتظم

31.-2/5النساء،املام:كحالة

هدية:فيوالبغدادي29141/عم،الظنونكشففيخلينةحاجينكرهفقط"الأكر"بلنظ

ا!درشعهيدبنمحمدبنجمداللهبكرابوهوالدنياابيوابن442.ما/ع،فينالعال

3931.صالنهرستالندهم:ابنانظر:مم.هـ/28149سنةنوفيالبلدادى.

.1/98.9-مهبغدادتاريخ:االغدادي
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أبوالدينسراجرواهوعنها،الإبريلثئهدةعنالباقدارىعجيبة)1(روته

الشافعى)2(.التزوينىعمرحفص

الحربىاسحافبنلإبراهيم)3(الغيبةذم24-

فضلويهبنحسنبنالحشنابنةفاطمةشيختهمنالجوزيابنسمعه

ناصر)"(.ابنالفضلأبىشيخهبقراءةالرازكط

الدنياأبيلابنالمسكر)"(ذم25-

الؤينبى،محم!بنطرادالفوإرسأبىشيخ!امنالإبركطشنهدة)6(سمعته

)7(.المقدسيابراهيمبنعبدالرحمنالدينبهاءمنهاوسمعهعنه.وروته

)8(واللاحقالسابق26-

131

)ء(

)61

)3(

!8(

3/258.بالنساء،اعلام:كحالة

البغداديالمنشأإواسطياالحسينيعمربنعليبنعمرحفصأبوالدينسراجهو

بنفسهوقرابخطهوكتبكثيرأحدثببغداد.الخلينةجامعإمامكان.الشافعيالقزويني

سنةببغدادوتوفي.أمهـ/683284سنةبتزوينمولده.الشيوخعلىكثير"

-19صالعباسىالعصرفيبغدادمدارس:عبدالسلامعماد:انظر.امهـ/075934

.ا-.9213و29

4.أ/عمالعارفينهدية:البغدادي9411!/عم،نالظنوكشف:خليفةحاجي

وقدا/126ق8ب،الزمانمرآةفيسبطهغهونقل1/7-8.ب،المنتظم:الجوزيابن

)42(.الرقمالمحثثاتفيناصربنمحمدالفضلابيترجمةتقدمت

دمشق)مخطوط،الكتابانإلىالمحققةاشارتوفيه393صالفهرست:النديمابن

.424ا/عم،العارفينهدية؟البغدادى6(030،عمومية

2/5.31بالنساه،اعلام:كحالة

)3(.الرقمالكئابفيالدينبهاءترجمةتتدمتوثد31%2/0:ن.م

2673/عمالظنونكشف:خليفةحاجيام(ثص/463070)تالبغدادىللخطيبوهو

.الكتابطبعوقدألقرآن+تفسيرفىه..يضيفوفيه97يمإماالعارفينهديةالبغدادى:

434.:ص/ألحاشلهأت1صتالنبلا،(علامسير:انظر

918

http://www.al-maktabeh.com



المدير.الطراحبنيحيىبنعليابنةنعمةالكتبةست)1(سمعته

ت)الحربىمحمدبنابراهيماسحاقلأبىالمجيدالترآنسجود)2(27-

م(هـ/285898

بناحمدبنناصربنمحمدروأهوعنهاالباقداري)3(،عجيبةروته

حلاصوة)،(.

سمبنالقاسمعبيدلأبي)د(ونقصانهوستهومعالمهالايمانفىالسنة28-

م(هـ/422838)تالأزدى

وعنهااللحاس،بنمحمدبنمحمدالمعاليأبى)6(عنالباقداركطعجيبةروئه

.الخراطمحمدالدين)7(عفيفرواه

م(هـ/275888)تالسجستانىداودلأبي)8(السنن92-

.1/2434!ب:ن.م:هبيالذ)1(

اعلا3:كحالة4ما/عالعارفينهديةالبغدادى:24241/عمالظطوقكشف:خليفةحاجي11(

ه.الحربياسحاق"لابراهيمبلفظذكره،المؤلفباسمالتباسوفيه2/258جءالن!ص

3/258.بالنساء،أعلام:كحلة31(

14(.
.د.م

ودرجاتههواستكمالهوسننهومعالمه+والايمانبلفظوفيه5/761مالأعلام:الزركلي)5(

.مخطوطوهو

بنمحمدالمعاليابووهوكذا+اللماس"ومه3/2572-9،دبالنساءأعلام:كحالة)6(

صالحأوكانطانفةمنسمع.الحاسابابنالمعروثالكحلارالحربميالجبانبنمحمد

وتذكرة4/917ب،العبر:الذهبي:انظر.ام1هـ/56266سنةتوفيلطيفأظرينأ+لقة

)بنبه/376الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن(الحباب"..وفيه4/9131بالحفاظ

كذا."الحيان..+بنوفيه2%4/60الذهبشنرات:الحبليالعماد

%3/258.النساءا!م:كحالة31(

93.ما/عهالعارفينهدية:9لبعدادي24001/عمالظنونكشفخلينة:حاجيا)8
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أبىبنالهمذانىاحمدبنالحسنالعلاءأبىالحافظابنةعاتكةسمعته

ببغداد)1(.ج!يعهبهوحدئت،الطويلاختابنالفرجبناللههبةبكر

للبغوي)2(السنةشرح35-

عيسىبنبكرأبيبنمحمدالحافظعنالبلأفداركطعجيبةروته

البغوىتصانيففىالمتفر!اتمنوكثيرشتىأحاديثوهناكالاصبهانئ)3(.

محمدالدينعفيفرواهاوعنهاالاصبهاني،الحافظعنايضأعجيبةروتها

)4(!اطالخر

الدنياابيلابنلله)5(الشكر31-

احمد)7(ابنهومن)6(،يوسفبنعبدالقادرالشيخمنالإبريشئهذةسمعته

%2/325.التتييد:نقطةابن)1(

كئيرة.مختصراتوعليهالحديثفيوهو31ا/1بالشافعيهطبضت:شهبهقاضيابت)2(

312ما/عالعارفينهديةالبغدإدي:401.!/عمالظنونكشف:خليفةحاحىةأنظر

محمدبنم!محعودبنحسينوهوومروهراةبينقريةوهيبغاإلىنسبةوالبغوي

سنةتوفي.السلفطريقةعلىعاملاعالمأديناكانالانمةاحدبالفراءالمعروف

31.ا31-10/بالشافعيةطبقات:شهبةقاضيابن.امهـ/516122

3/258.بالنساءاعلام:كحالة)3(

)4(
لا..م

بلنظوفيها442أ/عمالعارفينهديةا!بغدادى:243.1/عمالظنونكشفخلينة:حاجي)5(

الدينفلكسمعهوفيه3/905ق%4الآدابمجمعللخيص:الفوطيابنفقط،.الشكر.

بنبكرأبيبنابراهيمالدين.شالشيخعلىالمستعصميالستريص!بداللهبنفلاح

أمهـ/73القرناواسطحتىالكتابسماعاستمرارعلىيدلهـمما655سنةاسماعيل

الوقت.نلكفيالعلميةواهميته

31.%120النساهأءوو:كحلة)6(

،دعد01احمد12131:..)7( الحسنأبايكنىىالبغدايهشفبنالتالر.لشيخب!وهو/بلىم

مرضيالسيرةحسن،الورعينالأنمةأحدكانالرنيس.الثقة،العالم،النبيل،الشيخ

:الجوزىابن:انظر.أمهـ/294890سنةوتوفيام20هـ/1415سنةمولدهالطريقة

العمادابن91/163بالنبزءأحموسير%3/333العبر:الذهبى9/901بالمنتظم

ا.؟!.كا!ا/*الذهبشنرات:الحنبلي
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للترمذي)1(النبيشمائل32-

عمرشجاعأبيعنالمديرالطراحبنيحيىبنتنعمةالكتبةستروته

القضاةفاضيعليهاوسمعه)2(،يحيىجدهاوعنالبسطامى،الحسنأبىبن

بنالقاسمالمطهرأبيعنالبافداريعجيبةوروتهالحنبلى)3(.الدينشمس

الصيدلانى)"(.الفضل

)5(المنافقصفة33-

عجمبهعلىالةؤويني!مرحفصأبىالدلنسراججميعهسمعه

.(6)ارىالباقد

الدنياأبيلأبن)7(الصمت34-

علىبنمحمدأبنةفاطمةالمحدثةعلىالكتابمنألئانيالجزءسئمع

وفرىءالنعالى)8(.طلحةبنالحسينعبدالفهأبيشيخهاعنبروايتهاالبزازة

)1(

12(

)31

)41

)5(

)7(

)8(

سنةالمتوفيسروهبنمحمدهووالترمذكط29501/حمالظنونكاثمفخلينة:حاجي

م.هـ/927298

2/952.ق%8الزمانمرآةفيسبطهعنهونقل1/8هحمالمنتظمالجوزى:ابن

الرفمبلمحدثاتاخبارهافىترجمنهوأنظر)7911(2/قق)خ(النفببدذبل:الفاسي

.)61(

زينبالمسندةبالإحازةروته"رغها:وفيهب(592)ك3ق)خ(التقييدنيل:الفاسى

.امهـ/074933سنةالمتوفاةالمحدثةبهاويرادالمقدسبةالكمالبنت

بنعبدالرحمنالدبنزينالزجاجيةلابنوفيه29701/عمالظنونكشف:خليفةحاجي

توفيتعجيبةالمحدثةلأنخطاوهذاام.هـ/974348سنةالمتوفىالمصرىاللههبة

آخر.لمؤلفالكتابيكونوربماامهـ/647924سنة

3/258.بالنساء،اعلام:كحالة

.442ما/عالعارفينهديةالبغدادى:24331/عمالظنونكشف:خليفةحاجي

4/135.بالنساء،اعلام:كحلة

291

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تجنيمنالدتيديابنوسمعهام)1(.هـ/561165سنةحواليالجزءهذالجها

الوهبانية)2(.

)3(الزينبيطرادعوالي35-

)4(،البغداديالتطثعيالحسنأبواحمدبنمحمدسمعهجزثينمنوهو

الابري.لئئ!ةعلى

)5(مالكعوالى36-

الابرى)7(.شهدةمنسمعهمامنه،الاندرشي)6(عند

)3(

)4(

)5(

م.ن.

الرقمالكتابفيالسيدىابنترحمةتفدمتوكلد23/267بالنبلاهاعلامسير:الذهبي

.)16(

ترجمتهتقدمتالزينبيعليبنمحمدبنطرادوهو432ا/عمالعارفينهدية:البغدادى

)3(.الرفمالمحدثاتفي

حسينبنخلفبنعمربناحمدبنمحمدوهو)118(ا/قق)خ(التتلطدنيل:الناسي

واشتهرسندهوعلاعمرهطالشيخ،الحسنأبو،البغداديبالئطيعيالمعروفالمورخ

سنةمولدهوليها.شيخاولوهوالسس!صريةالمدرسةمشيخةواعطيذكره

ابن41.ا-%ه/93العبر:الذهبى:انظر.امهـ/634236سنةتوفيأم511هـ/546

.%ه/168الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن-6/892الزاهرةالنحهوم:بردىتغرى

.29117/عمالظنونكشف:خليفةحاجي

وبابناليتيمبابنالمعروفالأنصارىالألدلسيعبداللهبنمحمدبناحمدبنمحمدهو

منواصله،المريةاهلمن.الحوالالمحدثالأمامجمداللهابووبالأندرشي،البلنسي

منهامحيدةمدناوزاراام171هـ/567اوم1هـ/566017سنةالحجإلىخرج.بلنسية

مكثرأراويةكان،منهموسمعغهمفأخذعلماهفيهاولتيويغدادوالموصلالاسكندرية

ابن:انظر.ام1هـ/62194سنةوتوفيام1هـ/54494سنةمولدهالاممناد.عالي

عني،الصلةلكتابالتكملة:الئضاعيبكرابيبنعبداللهبنمحمدجمداللهابا،الابار

مصر،السعادةمطبعة،الحسينيالعطارعزتطبعهعلىووكفوصححهبنشره

النبلاءاعلاموسير/84بهالعبر:الذهبي616-2/316ب1ا-559569

شذرات:الحنبليالعمادابن12(0)قايق)خ(التقيلدذني:الفاسي22/0-25-252

.99-5/6%هالذهب

12(.0)قا/ق)خ(التقييدنيل:الناسي025-252/أا-صسالنبلاخه(علامسير:الذهبي
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أنسبنمالكحديثغرائب37-

الدثاق)1(.احمدبنالحممنمنمنهالأولالجزءالابرىلئئهدةسمعت

الشافعى)2(.اللههبةبنعليمنهاوسمعهبهوحدئت

للاجريالغرباء)3(38-

الإبرى)4(.فئهدةمندلفبنعبدالعزيزسمعه

الدنيا)6(أبيلابن6)5(الفمدبعدالفرج93-

الزينبي.محمدبنطرادالنوارسابيشهخهامنالابريلئئهدةسمعته

6)7(.التمبرابنالسعودأبيبنيحيىعليهاوسمعهعنهوروته

)1(

12(

)3(

)،آ

15(

)1(

)3(

2/0.31بالنمماهأعلام:كحالة

الشافعيالمصرياللخمىالمسلمبنسلامةبناللههبةبنعليوهو2/311بن:م.

بالديارمعروفشجروهوالعميزإلىنسبةالحهمزيبابنالمعروفالخطثبالمقرئ

وروىويننىولرسابيهالطلبةورحلزمانهفيتنرد.الحسنابوالدينبهاء،المصرية

وئوفيام1هـ/95563سنةمولده.المصريةالليارفيالعلممشيفةانذ!توابيهالكثير

2/542.!بالنبلاهاعلاموممير2به/30العبر:الذهبيالظر:.امهـ/964251سنة

السبكي:،452ص:اليهالمحتاجوالمختصرا/176بوالمشئبهو-254-23/253

الحنبلي:العمادابن4/911بالحنانمرآةاليالعي:حط/103-403الشفطةطبتات

.42بهلم6الذهبشذرات

81(.31،)رقمبالظاهريةمحنوظوهووفيه452:صحاشيةالنهرست:الندمابن

(.الظنونكشففيخليفةحاجييذكره)ولم23/45بالنبلاهاعلامسيرةالذهبى

العار!هدلة:البغدادي،441وعه12د22/عمالظنونكلمف:خليفهحاحي

.424ما/ع

2/0.31باالساهأعلام:كحالة

لينسحمأئب!لاهماوصوابهالشدةبعدالنرجوكتاب...بنثحىو!ه2/311!حمن:.م

)17(0الرقمالمحلثاتفيترثمتهوانظرا!برسياقمع
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البجليعبدالئهلأبيالمجيد)1(القرآنفضائل5-4

القزوينى)2(.عمرحفصابوالدينسراجالباقداريعجيبةعنرواه

الدنياأبىلابن)3(القناعة41-

فضانلبنالأعزعنها)"(،ورواهمنها،وسمعه.الإبريشئهثةبهحدثث

.البغداديالعليقابن

)5(الفنوت-24

المدير)6(.الطراحابنيحيىبنعلىابنةنعمةالكتبةستسمعئه

للخصالأولياء)7(كرامات43-

12(

)3(

)،(

)51

)6(

)7(

البجلى-ايوببنمحمدموعبداللهوأبو.ا2277/عمالظنونكشفخلينة:حاجي

م.9هـ/49256سنةتوفيالضريسي

3/258.بالنساءاعلام:كحالة

.424ما/عالعارفينهدية:البغدادي،451ا2/عمالظتونكشف:خليفةحاجي

)1154(.2/قق)خ(ألتفببدن!بل:الفاسي23/238بالنبلاءأعلامسبو:الذهبي

97.\/عمالعارفينهديةالبغدادممط::أنظرام(هـا.46357)تالبغداد!للخطيبومو

2/4!4.ابالنبلاءأعلامسيرةالذهبي

وصوابه)1154(2/قق)خ(التتييدذيل:الفاسي()الأصلفيرسمت

سنةالمتوفيالخلالمحمدبنالحسنبهالمقصودكانوإذاالخصالحسن

بهذاكتابآيذكرلمفإنه27ما/حهالعارفينهدية:البغداديفيكماام0هـ/94347

بننجمبنعبداللهعحمدإبوالخرراحدهما:لمؤلفينالكتابخلينةحاجيوذكر.الاسم

أاهـ/616921سنةالمتوفيالمالكيالمصرىبالخصامعروفاساشبنمحمد

سنةالمتوفياللغويالكوفيزيادبنمحمدعالداللهأبوالأعرابيابنوالآخر

لغيرالمذكورالكتابأنوالراجح.ا2452/عمإلندونكشف:انظر.مهـ/231845

المؤلفين.هنين
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)1(.السراجاحمدبن!جم!فرشيخهـ!عنمنهجزءأافبرييثئهدةروت

)2(.البغداديالعليقابنفضائلبنالأعزعنها،ورواه،الكتابمنهاوسمع

البغداديللخطيب)3(الكفاية44-

جدهامنالطراحابنيحيىبنعلىابنةنعصةالكئبةستسمعته

بحبى)،(.

)5(الدعوةمجابو02-

العليقابنفضائلبنالأعزمنهاوسععهالإبرىيثنهدةبهحدثت

)6(.البغدادي

الدنياأبىلابنوالإزراء)7(النفسمحاسبة46-

الزيتبي)8(،محمدبنطرادالفوارسأبىشيخهاهنالإبريشئهدةسمعئه

)9(.القطانمسافربنسعيدبنبونسعليها،وسمعهعنه،وروئه

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

)لأ(

)8(

)76(.الرقمالمحدثاتفىالسراجترجمةتقدمتوقد31%2/0النساهأعلام:كحالة

)1154(.2/!ق)خ(التفببدذبل:الفاسي23/238بالنبلاءاعلامسبر:الذهبي

ضلماصولىمعرفة"فيالمرلفيضيفوفيه29941/حمالظنونكشف:خليفةحاجي

المعارفدائرةبمطبعةالكتابطبعوثد97ا/عمالعارفينهدية:البغدادىهالرواية

.اماهـ/357389سنةبال!ندآبادحيدرفيالعثمانية

12،43.ابالنبلاءاععسير:الذهبي

.21456/حمالضنونكشف:خليفةحاجيالدنيا.أبيلابنوهو

23/238.بالنبلاءأعلامسير:الذهبي

:والبغدادي21658/عمالظنونكشف:خليفةحاجى:نكرهفقط+النفس"محاسبةبلفظ

نفسه.للمؤلف242ما/عال!رفينهدية

31.%2/5ائنساءأعلام:كحالة

2/1.31!ب:ن.م
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للآجريالنفسمحاسبة47-

ئ!اذانبنابراهيمبناحمدبنالحم!نمنسمعتهالإبريلئئهدةأنيرجح

سمعهفددلفبنعبدالعريزانذلكعلىوالدليلروتهثمغيرهمناو

عليها)1(.

الخللىالجنيدبنعبداللهبنلابراهعوتعالىسبحانهللهالمحبة48-

)2(.الإبريشنهدةروته

للفمافعى)3(الحديثمخللف94-

اليوسفى)"(.عبدالحقمنالباقدارىعجيبةسمعئه

مسرهدبنلمممعودالمعمند!)5(05-

الاثميخمنيعمماعها)7(الإبرى،ثئهدةعلىدلف)6(بنعبدالعزيزسمعه

بنمحمدابنةزهرةايضأالمعمندوسمعتفيه)8(.روايةولهابندار،بنثابت

أببها)9(.منبسماعهابنداربنئابتبنيحررعلىالأنبارىحاضر

،ا

)،(

)5(

)6(

انهمعالظنوقكيئ!ففيخليفةحاجيينكرهولم-23/45النبلاءا*سيرالذبي:

للدنيا.ابيلابنالسابقالكتابنكر

2/311.بالنعماء:أرر:كحالة

المعروفالامامهووالشانعي21636/عوم32ما/عالظنونكشفخلهفة:حاجي

م.هـ/402981سنهالمئوفيإدرلسبنمحمد

-23/233.النبلاءاعلامسير:الذهبي

فيوهو2428/عمالعارطنهديةالبغداد!ي:21684/عمالظنونكاثمفخلينة:حاجي

لمم.هـ/22842سنةئوفيس!رهدبنمسددالحصنوابو،الحديث

)35(.الرقمالمحلثاتفيترثمتهلثلمت

ب(.)702لى3ق)خ(النفببدنمل:الفاسي

-2/327.اللتببد:نفطةابن

)94(.الرفمالمحدثاتفينرجمنهاوانظرب()092ك3ق)خ(الئنببدنيل:الفاسي
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ادرش!(بن)محمدالشافعى)1(مسند51-

فضلويهبنالحسنبنالحسينابنةفاطمةعلىالجوزيابنسمعه

محمطبنطاهرزرعةأبىعنالباقدارىعجيبةوروتهالرازى)2(.

بابنالمعروتعبدالمحسن-عبدمحمدأبوعليهاوسمعهالمقدسى)3(.

الدواليبى)،(.

(لابرىا)لثئهدة(هأمشيخة-25

الدينفخروغلاهه6(،المنيأابنمنكلمباشرةمنهاسمعها

الاسلاممزرخسمعهاكماالخير)8(.ابنمحمودبنوابراهيم)7(،اسماعيل

)1(

13(

)4(

15(

29/عمالعارفينهديةفيالبغداديينكرهولم21683/عمالظنونكشفخلينة:حاجي

.مطبوحالمنكوروالمسنده.الحديثفي.ممننبينها:منعيدةكتبألهونكر

.-12/891والنهايةالبداية:كثيرابن

طاهربنمحمدبنطاهرزرعةابووهوب(92)هلى3ق)خ(الئثيدنيلالناسى:

سنةبالرىمولده.الكثيروروىسمعجيدأرجلأكان.الهمذانيالمفديس

،1ا-4/2939بالعبر:الذهبى:انظر.ام571هـ/695سنة!ثوفيام0هـ/48188

.%4/217الذهبم!نرات:الحنبلىالعمادابن

النوطيابننكرهوالذ!يب()502ك3ق)خ(الئتييدنيلليالفاممين!كر.هكذا

جمدالمحصنبنمحمدعليابوالدينغيناهوامهـ/728327سنةو!لتفيوالذهبي

مسندالواعظالمحثالبغداديالدواليليبابنالمعروفالحنبليالأزجيالحعمنابيبن

وئنكرةا/522ق4بالآدابمجمعللخيص:انظرمها.المسشصريةوف!يخالعراق

%6/88.الذهبشنرات:الحنبليالعمادابنايضأ:وانظر4/7914بالحفاظ

.27916/عمالظنونكشف:خليفةحاجي

بنفتيانبنمتبلبنمحمدالمظنرابووهو%23/252النبلاءاعلامصير:الذهبي

عدلأكانالمسند.السرالفقيهالحنبليالمنىبابنالمعروفالبغداديالنهروانيمطهر

مولده.المأمونيةبمسجدوامبالمس!لصريةأعادبالاختلافبصيرأفتثهأوإمامأرنيسأ

الذهبي::انظر.ام512هـ/946سنةوتوفىام1هـ/95673وفبلام711هـ/567سنة

2/956بوالمشتبه02به/4والعبروب23/252-253-2/542النبلاهأعلامسير

ابن-24812الحنابلةطبتاتعلىالنيل:رجبابن452ص:اليهالمحتاجوالمختصر

-2به/46الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن7/42بالزاهرةالنجوم:بردىتغرى

472.
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سنةتوفيأنهإذآخرطريقعنولكن)1(،الذهبيالدينشمسالشهير

.امهـ/574178سنةتوفيتولئئهدةامهـ/748347

)2(اليوسفيعبدالخالقبنعبدالحقمشيخة53-

)3(.الإبريشنهدةعدىالخيرابنمحمودبنابراهيمسمعها

)4(سفيانبنيعتوبمشيخة54-

الكاشغر!)5(يوسفبنعثمانبنابراهيمعلىالإبريشئهدةحضرت

منها.والرابعالثالثالجزء

)11

)2(

)3(

أ؟(

)5(

الحسينبنعليبنيسماجملائدينفخروهو!22/92النب!ءاعلامسير:الذهبي131

الرفاءبابنالمعروفالفيلسوفالأصوليالعلامةالحنبليالمأمرنىالآزجيالبغدادى

والأشتغ!للمناظرةالقصربجامعكإيرةحلقةلهكانت.المنيابنبغلامويعرفالمناظر

انظر:.امهـ/061213سنةوتوفيامهـ/954154سنةمولده،والجدلالكلامبعلم

والعبر22/28-35بالنبلاءأعلامسير:الذهبى2/272-273مالتكملة:المننري

الوفاءبابن)ويعرفوفيه2/66-68بالحنابلةطبقاتعلىالذيلرجب:ابن%ه/34

شنوات:الحنبليالعمادابن21%6/5الزاهرةالنجوم:بردىىتغاابن(الماشطةوبابن

.14-04به/الذهب

زينبالمعمرةمراتروتها)وسكنهوفيهاب(4)4أ/قق)ح(التقييدذيل:الناسي81(

(.بإجازتهتفردتوقدالمقدسميةالكمالبنت

2/542..بالنبلاهاعلامسير

)67(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهتقدمت

البغدادكط.ولاخليفةحاجييذكرهاولماب()244/قق)خ(التقييدنيل:الفاسي

م.98هـ/2770سنةتوفيالنسويالحافظ،جوانبنسنيانبنيعتوبيوسفابووهو

537.اع2مالعارفينهدية:البغدادي:أنظر

المحدئاتفيترجمتهأ-ظركاشغرإلىنسبةوالمكاشغري31ا/5%2النساهاعلام:كحالة

.(.901الرقم
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السرإخاحمدبنلجحقر/1(العشاقهصارع-ءه

،السراجاحمدبنجعفرالمؤلفشبخ!علىالابرىلئئهدةسمعته

عئيهوقرأهعها،ورواهدلف)!(،بقمحالدالعزيؤمنهافسمعهعنه،)2(وروته

آخروهيالجوز!ابنايضأعليهاالكتابوقرأ)4(.الشاطبيمحمدبنمحمد

شيخهـا)5(.السراجعنحدئتهمن

للبرقانى)6(المصافحة-65

الأنص!ر!طعبدالسلامبنم!مدالثميخالإ؟هـهـعلىلئنهدةلدممعته)7(

البرقاض،غائبأبىبناحم!بنمحمدبناحمدبكرأبيالمؤلفعاىبسماعه

وقد253.اعماالعارفينهدية:البغدادي،17.!/ع!مإلظنو)!كشف:خليفةحاجي):!

.الأولالجزءعلىفكاننظمهمنصاتاءجاكلعلىوكتباجزاءجعله

رفراقينوىأيديصرعتهمالعشاقيمصأرعكئابهذا

ألراقىفعزالرأ-لمحيوت!لثا!هفؤالنراقلذعمنتضيف

225.%91/الحاشيةالنبلاءأسك!ضمسير:ال!هبى

الحنابملة،طبقاتعلىالذيل:رجبابنا/352ق8بالزمانمرآة:الجوزيابنسبط)2(

)5912(.3/ققأخ(التقييدذيل:الفاسي1ا-530ا/0ب

ب(.2)357/قق)خ(التتييدن!يل:الفاسى)3(

القاسمأبوالدينمحيالألصاري،ألشاطبيسراقبنابراهيمبنمحمدبنمحمدهو)4(

بشاطبةمولدهفيها.وقرابغدادإلىرحلفيها.الكامليةالحديثداروشيخ،التاهرةنزيك

العبر:الذهبي:انظر.امهـ/662263سفةبالقاهرةوتوفيام91دهـاه29سنة

الذمبشذرات:الحنبليالعمادابن)168(قا/ق)خ(الئقييدذيل:الفاسيبه/027،

.31131-0/به

.51ا-ا0ا/5بالحنابلةتطبظعلىالذيل:رجبابن)5(

بلفظوفيها457!/عمالظنونكشفخني!ء:حاجي:انظرحديثأءأزبعولىوهو)6(

كذا.)المصافة(

31912(.و!3/ق)148(أ/قق)خ(التقييدذيل:الفاسي)17
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آحرإلىعمرأبن-عبدالله-مسندمنوالعشريقالسابعالحدبثمنخلا

عبدالرحمنالبهاء:منكلعلهمافسمعهبه،وحدثثوهب)1(.بنحارئةحديث

ابن)2(،البوابالبغداديالنجارعمربنعبداللهبكروابىالقرشى،ابراهيمبن

)3(.النخالى

نسمعهأنهالمؤكدومنشئهدةعنالكتاببهذأحدتفقدالتبيطي)4(ابنأما

به.فحدثعنها

(5)المعانى-75

المقاماتنقدكئاب-مؤلف)6(الحنبليالخشابابنالعلامةقراه

لوسفبنعبداللطدفعليها)7(بد!را!لهوسمعهالإبرى،شئ!دةعلىالحرلرلة-

.الفيلسوفالبغدأدي

اب(.)29لى2ق)خ(التقدبدنيل:الناسى.الأصلمنورقتانومقثاره)1(

أبيبنعمربنضمبداللهبكرأبووهوااأاب-83)282/ق"ت)خ(الثقييدنيل،:المفاسي)2(

ا!ر:.امهـ/643245لعمنةحالأكانالمسند.الصالحالبوابالبغثادكطالنخالابنبكز

.23/213باتجلاءاضووسيرألنخال()ابنوفيه4/21!4بالحناظتذكرة:الذهي

النبلاءأعلامسيرانظر:واحدوهوالنخدابنباسمآخرشخصأالذهبيجغه)3(

.23/213ب

علىبنمحمدالفرجابيبنجمداللطيفوهو23/87-88بالنبلاءاعلامسير:الذهبي)4(

الشيخطالبأبو،الجو!ريالتاجرالبغدادىالحرفيالتابيطيابنفارسبنحمزةبن

بعدالمستتصريةمشيخةولي(.عسليةحلوةنسبهفي)وقبي!العراقمسنداللثةالجليل

المننرى::انظر.ام2هـ/64143سنةوتوفيا!1هـ/55495سنةمولده.القطلجعيابن

الزاهرةافجوم:بردىتغرىابن1به/68العبر:الذهبى62-3/4625مالتكملة

6/934.ب

انظر:عدة.ولمؤلفين"المعاني"علمغوانتحتالىشم11بععديدةكتبأخليفةحاجيذكر)5(

2،1727/عمالظنونكشف
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)1(الاسماعيليمعجم58-

هدبة.بنالحسينبنمحم!الشيخعلىالإبريلئئهدة)2(سمعته

ةإ":لم!ربن43إ.!هال!*ط،صجرفة-د9

وسمعهالالثفي)6(.ومسعود)"(ائلباءج!انعنالا!طثاريع!طمةروئه)16

سنةالمتوفيالدواليبيبابنالمعروفعبدالمحسنبنهحمدعليها

ام.هـ/728327

11(

)2(

)5(

واللغةالعربيةاتقن.المحدثالنحوىالبغدادكطاحمدبناحمدبنجمداللهمحمدابوهوا)6

سنةمولده.مطبوع،المذكورائكتابمنهاالتصانيفوصنف.نلكوض!يروالهندسة

ا-4/69791ب"عبر:الذهبي:انظر.ام171هـ/567سنةوتوفيام890هـا294

الذهبشنرات:الحنبلىالعمادابن6/65،بالزاهرةالنجرم:بردىتغرىابن

4/67.مالأعلام:الزركلي2!-4/0222ب

.21:ص%ا-2الجديدالمعلمهجلة،العراقفيالنسويةال!ثافةجواد:مصطنىد.)17

سنةالمتوفيالاسماجملياسماعيلبنابراهيمبناحمدبكرلأبيالشبوخمعجمهو

هدية:البغدادى،2173/عهمالظنونكشف:خليفةحاجي:انظرمهـ/371819

66.ا/عمالعارفين

3.51912/قق)خ(الننببدنبل:الفاسي

الأعلام:الزركلي(،الصحابة)أسماءبلفظوفيه57اع2مالعارمنهديةالبغدادى:

.ام00هـ/5934سنةالم!وفياسحاقبنمحمدهومندهوابن6/92م

ب(.)592ك3ق)خ(النفببدنبل:الناسى

الأصبهانيعمربنمحمدبناحمدبنمحمدالخيرابوالكبيرالئقةالمعمرالشيخهو

البافداريةعجييةعنهروث.بالبانجانالمشهورالصوفيالمؤننالمهدسالمتدر

سنةتوفيواربعمانة.وستينبضعسنةمولده.بالإجازةالترشيةوكريمة

%4/168والعبر2/37837-أ%هالنبلاءاعلامسير:الذهبى:انظر.ام631هـا955

الذهبشنرات:الحنبليالعمادابنبه/366،الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن

%4/187.

الئاسمعبداللهأبيالمعتمدالرنيسبنالحسنبنالنرجابومسعودالمعمرالرئيسهو

انظر:.امهـ/562166سنةتوفي.الآفاقورحلةالعصرمسند.الاصبهانيالفضلابن

العمادابن376،لمبهالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن-4/917العبر:الذهبي

.4/256بالذهبشنرات:الحنبلي
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لاللابن)1(الأخلاقمكارم06-

فيهسماعهاورأىالهمذانى،الحافظابنةعاتكةجميعهالكتابسمعت

الهمذانى)2(.المؤيدابنمحمذبناسحاق

بنمحمدبنالحسنبنابراهيمبناحمدبنأ)3الحسنحديثمنتتى61-

شاذان

الئانىالجزءالبلأفلانياحمدبنالحسينالشيخعنالإبريشئهدةروت

عمربنعبداللهفقطالخامسالجزءمنها)4(وسمعب!ما،وحدثثمنهوالخامس

)5(.المقدسيبكرأبيبن

)6(عروةبنهشامحديثمنمنئتى62-

)1(

)2(

)3(

)،(

خليفة:حاجيمنو!،ابهكذاس(بنبكرإلابيوفيه2/25!بالتقييد:نقطةابن

181..2/عمالظنونكشف

%2/325.التقييد:نقطةابن

فيترحمتهتقدمتوقدكذا...(احمدبن)الحسينوفيه2/031بالنساءاعلام:كحالة

11.)4الرقمالكتاب

2/1.31ب:ن.م

حمويهبنمحمدبنعلينجنعمربنجمدالسلام--ويسصجمداللههوالأرجحعلى

الشافعيالفقيهالشيوخشيخ،الأجلالشيخمحمدأبايكنىالصوفيالجوينيالحموقي

عديدةكتبله.والصلاحوالتقدمالعلمبيتومنالسميساطيةشيخبلتاج.المنعوت

ابنسبط:انظر.ام442هـ/642سنةوئوفيامهـ/566017سنةبدمشقمولده

التكملة:المنذريهـ(572سنةمولده)وفيه7!/48بمقالزمانمرآة:الجوزي

-23/69وب2/542.بالنبلاءاعلاموسير/172بهالعبر:الذهبي3/637-638م

الذهب،شذرات:الحنبليالعمادابن6/035بالزاهرةالنجوم:بردىثغرىابن79

.4/011مالأعلام:الزركلي21،%ه/4

علماءمنالحليث،أئمةمنايأسدى،الفرشىالعوامبكالزبيربنعروةبنهشامهو

انظر:.حديث004نحوروىمأهـ/46763سنةوماتفيهاوعاشولد.المدينة

718".مالأعلام:الزركلي
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والدها.أنهعندناوألراج!!.غالبأبىمنالبافداريعجيبةسمعته

القزوينى)1(.عمرحفصأبوالدينسراجعليهاوسمعه

لم3إنئإد!امحيرا!مو63-

بناحمدالحسينأبيش!3!هاعنألإبو!شنهدةأ!ئذافي!وتتئصنع!رواقيمن

يوسفبنعبداللصيفمنهافسمعه)3(البغدادييوسفابنعبدالقادر

ابنمحمودبنابراهيمحاق51وأبودلف)3(،ابنوعبدالعزيزالبيضاوى)4(

بعدفيماعنها)8(روياهوالأخيران)7(،العليقابنفضائلبنوالأعز)6(،الخير

المضسية)9(،عبدالوحيمب!!احمدالكمالابنةزينبعبداللهأمروتهوبإجازتهما

سماعأيكنلمإنإجازةالارموىابواهيمبنعبدالتادرذلكبعدعنهابهفحدث

بنئابتبنيحيىعنالكئابروتفقدالبلأفداريعجببةأماحضورأ)01(.ولا

111

12(

)3(

)،(

15(

)6(

)لا(

)8(

!9(

101

%3/258.النساءأعحم:كحالة

م.اهـ/97597سنةتوفي،الهجرةدارإمامانسبنمالكجمداللهلابيالحدي!فيوهو

والدتابأ2/عمالعارفينهدية:البغدادى،25791/عمالظنونكشف:خليفةحاجي

.مطبوع

)5912(.3/قق)خ(التقييدنيل:الناسي

أيضأ.)3(الرقمالكتابفيترجمئهتقدمتوقد)1216(3/ققن:.م

12(.1)32/قوق11(4-5اب4)24/قق:ن.م

للمو!(سعيدروايةايضأعليها)سمعيضيفوفيه11(اب-45)244/ققةن.م

(.نفسه

)1212(.3/قق)خ(الئتييدنيل:الناسي%23/238،النبلاءاعلامسير:الذهبي

12(.)12وق)1154(3/قق)خ(التقييدنيل:ألفاسي

سابتأ.ثرجمثهاتقدمت

)1212(.3/ق)خ(قالتقييدفيلسي:الفا(
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أبوولدهسمعهوعنهعبدالمحالسن،بنمحمدالعفبفعليهاوسمعهبندار)1(.

)2(.الدواليبيبابنالمعروفمحمد

م(هـ/256986)تالأسدىبكاربنللزبيرالموفقيات)3(64-

الكاتبمنصورأبىعنالخبرىعبداللهحكيمأبيابنةفاطمةروته

بقمحمداختهاابندارفيالسمعانىعليهاوقرأهصئزذر)4!بابنالمعروف

-اهـ/137)532-537ائمدة)5(فيلهازيارتهعندببغدافالحافظناصر

أم(.142

)6(البلاغةنهج65-

11(

)2(

)3(

15(

16(

ب!.)3592/ققن:م.

ب!.3/ق)5.2!.ن:ق

الوافي:الصفديللموفق.النهالأخبار.فيباضافةوفيه218:صألفهرست:النديمابن

هدية:البغدادى2.191/عمنالظنركشفخلينة:حاجي4،1/188ببالوفيات

انعانيةمكىساميد،نشرهمطبويموالكتاب.الر!يثفيوهو372أ/عمالعارفين

.7291،الأوقافديوانبغداد،

*الأخباربلفظالكتانجاوذكركذا"صئريعر"وفيه18/281ببغدادتاريغذيلائنجار:ا!ن

بنعليبنالحسنبز(علىمنصورأبوالمشهورالشاصهووصئردرالموفقيات+.

)42(.الرقمالمحدثاتفىترجمثهتقدهت.الخاتبالنضل

.2/931بالآنساب:السمعاني

المرتضىطاهربنعليالتاسمابيللشريفهوهلفيهالناساخلالف:خلكانابنقال

أخوهجمعهام)رض(طالبابيبنعليكلاممنجمعهام(هـ/436440سنة)ت

كشف:خليفةحاجيإنظر:.عليكلاممنليسأنهقيلوقد.البغداديالا.ضيالشريف

نقيبهواخرىمضادرفيالمرتضب!أوالشريف.مطبوعوالكتاب991ا2/عمالنطنون

الحسينيموسىبنالحسيناثقعليطالبابوبالعراقورئيسهمالشيعةوشيخالطالبيين

فىمتبحرأالتصانيناكئيو،والبلاغةوالشعروالكلامالتشيعفيإمامأكانالموسوى.

/93بهالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن3/186بالعبر:الذهبي:انظر.العلمفنون

!3/256-257..ب.أت!شذراقي:الحنبليالعمادابن
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الفمريفالسيدعمهاعنالمرتضيالفمريفابنةالفاضلةالعالمةروته

)1(.الرضي

الدنياابيلابن)2(بالعملوالئوثقوالوجلالوجد66-

الزينبىمحمدبنطرادالفوارسأبىمميخهامنالإبرىئذ!دةسمعته

الدلنعفيفرواهعجلبهوعنالبالداركي)"(.عجمبةرولهوعنهاعنه.وروثه)3(

)5(.المحدثالخراطعبدالمحعمنبنمحمدعبداللهأبو

الدنياابىلابناليثين)6(67-

)7(.البزازةعلىبنمحمدابنةنفيسةالمحدئةعلىالكئابهذاسئمع

8(أالزينبيمحمدبنطرادالفوأرسأبىئميخهامنالإبرىلثئهدةوسمعته

عنه.وروته

الأجزاء)9(-ب

)1(

)21

)3(

)،(

)5(

)1(

)71

18(

)9(

2/592.بالنصاهاعح:كحالة

.424ما/عالعارفلنهد!ه:فيالبغدادينكرهضط"الوجل+بلنظ

31.%2/0النح!ا،أعلام:كحالة

و-11231.3/258!ب:.نم

3/258.!ب:ن.م

.442ما/عالعارفينهدية:البغدادى24721/حمالظنونكشفخلينة:حاجي

.%ه/191النساءأعلام:كحالة

31.-2/5:ن.م

علماء:معروف.الأحاليثمنمجموعةجزءكلصغارأأ5اجزاتعزاالكتبكانت

مصطنىد.تتريبأ.متوسطةصنحةأربعونالقدماءغدوالجزه238:صالنظامياث

بغداد،الحضارةمجلة،الهجريالسالسالفرنفيالعراقيةالنسويةالنهضةجواد،

ص:ه47دع4691
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)ص(النبيقراءاتفيهجزءا.68-

عنه)1(وروتهالبقالبنداربنئابثائمعالىأبىمنالإبريلئئهدةسمعته

)2(المخزمىءجز.ب9-6

الوهبانية)3(.تجنيمنالسيديابنسمعه

(4)المررزىءجز.ب-07

الوهبانية)3(تجنىمنالسيدىابنسمعه

المجالسو(6)لآمالىا-3

الواعظ(أ)7(سمعونابنأمالىأ.ا!-

)1(

)3(

14(

)5(

)61

2/5.31بالنساءأعلام:كحالة

الحل!ث.ؤفىوهو+المحرمي"وفيه958أ/عمالظنوقكشف:خليفةحاجي

%23/67!.النبلاءاحمسير:الذهبي

958.ا/عمالظنوقكشف:خليفةحاجي

%23/267.النبلاءاعلامسير:الذهبي

بماالعالمفيلكلموالفراط!سبالمحابرللافذلهوحولهعلميععدانوهرالاملاء.منردها

الاملاءوشممونهكتابأفيصيرالتلامذةويكتبه،العلممنعليهوتعالىسبحانهاللهفتح

الظنونكشف:خليفةحاجى:انظر.التعليقيسمىالاث!افعيةعندوهو.والأمالي

.16ما/:أ

خليفة:حاجيأجزاء.علىورتبهالحديتفياملاهاحمد.بنمحمدالحسينابوهو

الواعظةروايةخطيةنسخةمنهكذا.(شمعون)ابنوفيه162ما/عالظنونكشف

)ضمنبدمشقالظاهريةالمكتبةنسخةعنمصورة،عبداللهبنمحمدابنةخديجة

فيتقعالأشرفالنجففيالعامةالحكيمالإماممكتبةخزانةفيمحفوظة17(مجموع

سنةفيمؤرخةسماعاتعدةوبنيلها792/96(تسلسل)تحتورقة)22(

1/26.ب6هيالعرالقسمالعربيةالمخطوطاثنيالمراة:انظر.امهـ/457640
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وسمعهاضكلنه،وروتها،المؤلفمنالشاهجانيةخديجةالواعظةسمعتها

ا!الأمالىبهذهوتفردالبناء)1(.بنالحسنبناحمدغالبأبيالفقيهعليها

الكرخى)2(.إبراهبمالبدرأبو

)3(البختريجعفرأبىأمالىب.72-

بنطرادالفوارسأبىشيخهامنمنهامجالسستةالابركطشئهدةسمعت

سبطمحمدبنعبمداللطيفرواهاوعنهاعنه،وروتها)"(،الزينبيمحمد

)5(.التعاويذى

البزار)6(عمربنمحمدجعفرأبيأمالى%.73-

وقرنتمنهامجالسستةالبزارةعلىبنمحمدابنةنفيسةالمحدئةروت

أم)7(.هـ/562166سنةحوالىعليها

الديلميطرادأمالىد.74-

سمعونابناماليمنالثانيالجزءوروتيضيفوفيه1/343بالنساءأرر:كحاسة)1(

المؤلف.عن(ىعنه

أخبارفيترجمتهوانظر4/561بالعبر:الذهبي%12/693التواريخعيون:الكتبى)2(

الشاهجانية.خديجةالواعلة

الحديثفيواماليهم(هـ/343549سنة)تالبخترىالتاسمبنمحمدجعفرابوهو)3(

.163ا/عمالظنونكشفخلينة:حاجي

-2/311.النساءأعلام:كحالة)"(

-.اااللطدف)5(
الحاجبالبغداديعبداللهبنعبيداللهبنمحمدإلاللحبيبنهو-وعبدن:.م

ببغدادوتوفيامهـ/166فى62سنةولدأجلشيخ.التاسمأبر،التعاويذيبابنالمعروف

.3/435مالتكملة:المنذري:انظر.امهـ/634236سنة

وفيه،191-ا9بهـ/0النساءاعلام:كحالة643ما/حالظنونكشف:خليفةحاجيا)6

.كذا()البزاز

.191-091/هبءالنساأعر:كحالة)7(
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علىالقزوينىعمرحفصأبوالدينسراججميعهاالأمالىهذهسمع

الباقدارى)1(.عجيبة

المحامئى)2(أمالىهـ.75-

أجزاء:فىوهي

)3(،الأفرععلىبنالحسنابنةفاطمةعلىالبطحىابنسمعه:الأولالجزء

سنةوحوالىالإبر!)"(.لثنهدةمننصربنعمربنوألحسن

منصوربنمحمدابنةالمباركةالمحدئةعلىسئمعام21هـ/7060

)5(.الكرخي

محمدأبنةخديجةالواعظةالمؤلفعلىألجزءهذاسمعت:إنثانىالجزغ

الحسنبناحمدغالبأبوالفقيهعليهافسمعهعنه،روتهثمالشاهجانية.

منصوربنعميرابنةالأخودستالجزض!هذ!سمعتكماإ.البناء)6بن

قرئكماأيضأ.عليها)7(وقرئأمهىلم/553158سنةعاصممتىالكرخى

احمدأبنةخديجةاماالممحعرقندكط)8(.احمدبنعبداللهابنةكمالعلى

003/258)1(
م.لا.ب/.

علىالمرتبةالحفاظمروياتمنالأ-ط!يثاجزاهفي:فصلىتحتخليفةحاجيذكر)2(

بنالحسينعبداللهابيللحافظهووقالالمحامليه"أجزاءباسمكتابأالحروفئرتيب

انظر:"المحامليات*لهايق!جزءأعشرسهتةوهومهـ/373839سنةالمتوفىاسماعيل

588.ما/عالظنونكشف

)1(.الرقمالكاتباتفيترجمتهاوانظر4/41-42بالنساهاعلام:كحالة)3(

31.%2/1؟ن.م)،(

.2بهـ/0النساءاعلامةكحالة)5(

.1/092بالنساءاعلامفيكحالةنقراوعنه41/464مبغدادتاريخ:البغدادىالخطيب11(

+.كااإ2بالنساء(علام:كحالةا71

%4/262.:ن.م)8(
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كمابه.حدثتانهايدكمماالجزء،!ذاعلي!اشمع)1(فقدالنهروانبة

بناحمدبنالحسينمنمعهوالرابعالجزءهذاالإبريلئئهدةسمعت

والرابعالجزءهذاسمعفقدالسيدىابنأما)2(.روتهئمالنعالى،طلحة

الوهبانية)3(.تجنيمنمعه

به.وحدثثالنعالي)4(منالدامغانيعبداللهابنةتركنازسمعته:الرابعالجزء

51روكماعنها.ورواهالنرلعالي)5(حرببنمحمدبنمحمدمنهاوسمعه

النخاق)6(،ابنالإبري:ت!-ة(+إوشمعةيالمدين-بنمحمدبنسعيدعن!ا

فقدالحنبليجفيالوهاببؤتمحب!ا!ر!"ثأهانصر)7(.بنعمربنوالحسن

منها.سمعهأنهعلىبدلمماعنها)8(رواه

علىشمعتاففدالأمالىللكمنوالثامنوالسابعالسادسالأجزاءاما

فى)9(.الطوسيعلىبنعمرمنبالسماعهاالسمرفنديعبداللهابنةكمال

نصرالخطابابىمنفقطالسادحا)01(الجزءالابركطشنهدةسمعتحين

البطر.احمدبن

%1/271.ن:م.)11

)2(002/315
!بر.م.

%23/267.النبلاءاعلامسير:الذهبي)3(

اعلامسير:الذهبيالمحامليات"زابعباسمذكرهوقد504:صابيهالمحتاجالمختصر)4(

.292-22/192!بءيئلاا

)21(.الرفمالمحدثاتفيترجمتهتقدمت)5(

.23/213بالنبلاهأعلامسير:الذهبي)6(

%2/311.النساءأعلام:كحالةا31

)8(.

لا.م.

262لم004)9(

/%لا.م.

كذا.)ال!طراوني(فله3131-ا2/5:..101( .و-،لابم
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)1(.سمعونابنمجالسعلى:الوقوفتمالمجالع!ومنو.71-

فضلويهبنالحسنبنالحسبنابنةفاطمةروايةالجوزيابنمنهاسمع

)2(.سمعونابنعنالنقورابنعنالرازى

اند:النو-ا

)3(مردويهابنموسىبناحمدبكرأبىفوائدأ.71-

عجيبةروتها)"(.مجلسمانةثلاثمنئتالفمجلداتئلاثفيوهي

وسمعها)5(،عبدالمطلببنماث!رفبنومسعود،الرستميعنالباقدارى

بالدواليبى)6(.المعروفعبدالمحسنبنمحمدعليها

العطار)7(جعنربنمخلدبنمحمدعبداللهأبيفواثد.ب97"

بناسماعيلعنالفوائدهذهمنفيهجزءأقراطاشابنةفرحةروت

السمرقندى)8(.عمربناحمد

كتابهشرطمنانهامعا-952915ا2/حمالظنونكشففيخلينةحاجيبذكرهالم

سابقأ.ذكرهاتتدمالئيالأماليبهاارادأنهوالراحح

.1/126جهـقالزمانمرآةفيسبطهعنهونتل1/7-8-5المنتظم

لهومفسرمؤرخحافظ.اصبهانأهلمنالاصبهاني.مردويهبنموسىبناحمدهو

ولم1261/مالأعلام:الزركلى:انظر)خ(أمالولهمسند+5و"التاريخ+منهاعديدةكتب

كتبه.بينالفواندالزركلييذكر

ب(.)3592/قق)خ(المتقييدذيل:الفاسي

م.ن.

م.ن:ق!/ق)015(.

ئفةكان.الحديثرجالمن،العطارالدويجعنربنمخلدبنمحمدعبداللهابوهو

مولده(بالظاهريةمخطوطة)وهيالمنكورةالنواندمنهاوتخاريجتصانيفلهمأمونأ

3179.مالأعلام؟الزركلى:انظرم429هـا331سنةببغدادوتوفيممهـ/23347سنة

كذا....(حفصبن)...وفيهافى149بالنساهأعلام:كحالة
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الرزازفوائدب.-97

الحعمينعبداللهأبيشيخهاعنالبزازةعلىبنمحمدابنةنفيسةسمعت

هذهمنعشرالسادسالجزءمنمنتقىفيهجزءأالنعالىطلحةبن

.11أشيوخهعنالرزازأخذهاالتيالنواند

)2(الدقاقعبداللهبناحمدبنعئمانفوائدد.08-

3(.أمنهاالتاسعالجزءالابرىلئئهدةروت

الصفار)4(محمدبناسماعيلعلىأبيحديثمنمنتخبةفوائدهـ.81-

بنالحسبنعنالنواندفيهجزءأالبزازةمحمدبنعلىابنةفاطمةروت

النعالى)5(.طلحةبناحمد

الفوارم!أبىبناحمدبنمحمدانتقاءالمنتقاب)6(الفوائدو.82-

)1(م.ن:-191-5/091.

بغداد.مسند،السماكابن،الدظقعروابوزيدبنجميداللهبناحمدبنعثمانهوا)2

1/203-353مابغدادتاريخالبغداد!ي:الخطيب:انظر.مهـ/344559سنةليهاتوفي

عيدةمولفاتلهنمكروقد4/202مالأعلام:الزركلي-6/378المنتظمالجوزى:انا

بينها.الفوائدتكنولم

31.-2/1النساهاعلام:)3"كحالة

اللغةوغريببالنحوعحأكانبغدادأهلمنالصنارامحمدبنيسماجملعليابوهو)4(

جزءمخطوطالصنار""حديثكتاب)546/5(عليشهيدمخطوطاثوني.شعرله

1/322.مالأعلام:الزركلى:انظر.منه

4/85.بالنساءأعلام:كحالة)5(

فضلبنالتاسمعبداللهابيللاث!يخهالحديثفيالمنتقاة"النوائدباسمخليفةحاجينمكره61(

2.2013/عمالظنونكشف.امهـ/948590!منةالمتوفىالاصبهانيال!ثفي
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ضكلىالعواليالحسانوالغرائبمنهاالأولالجزءالإبرىشئهدةسمعت

)1(.الزينبيمحمدبنطرادالفوارسأبى

نعمةعلىالمتدسيعبدالواحدبناحمدبنعليمنهاالئالثالجزءوسمع

المدير)2(.الطراحابنيحيىبنعلىابنة

)3(السمرقندياحمدبنلعئمانالعواليالحسانالمنتتاةالفوائدز.83-

المدير)"(.الطراحابنبحيىبنعليابنةنعمةروتها

31.%2/0النساءاعلام:كحالة)1(

)2(00/5182
لمبلا..م

سنةتوفي،بمصرالمحدثالسمرقندىاحمدبنمحمدبنعئمانعمروأبوهوا)3

شنرات:الحنبلىالعمادابن%3/857،،الحفاظبئكرة:الذهبيانظر:م.هـ/345569

25.37/!ب،الذهب

.%ه/182النساء،احم:كحالة)4(
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للمرأةالعلميةالرحلة

الأحاديثسماعنشأتها،وبداية،العلمية)1(الرحلةمنالغابةكانت

الضبطفيالدقةوتحرى،بال!ثةغرفواالذينالرجالأفواهمنالنبويةوالأخبار

غلوعلىوالحصولالرواةمنوالتأكدالاسلاهية)2(.الأمصارفىوالأداء،

القربىمنذلكويعدالشريفالحديثروايةعندضروريأامرأكانالاسناد

دينالعلمهذا"إن)ص(:محمدالرسولقولبد!ةوتعالىسبحانهاللهإلى

غلو*طلب)رض(:حنبلبناحمدالإماموقول)3(7تأخذونهعمنفانظروا

الأيامبتطعالمخلالنة،البلدانإلىيرحلمنكانلذلك)"(*.الدينمنالاسناد

حديئاسماعأو،الحديثسماعسيللفىالمشاقمنالكثيرمكابدأوالليالي

5(.الدكالتإمنلثةأوالصحابةمنصحابىبهتنردواحد

يروممنأنوأكدواالرحلةعلىومائماهيرهاالأمةعلماءحثهنهاوعلى

فىيكتبمنحالاستصغرواانيمبل.يرحلأنعليهالاسناد،وعلوالغئميخة،

)6(!.الجسمبراحةالعلميستطاع!لاقالوا:أنهمحتى.غيرهإلىيرحلولابلده

العلملطلبسديلأإلأالحجفريضةلأداءالحراماللهليتإلىالرحلةتكنولم

والاسلاميةالعربيةالآهاقمنويتصدونهالطلاباليهيرحلالذىالعالم:بالرحلةيقصدا)1

.432:صالنظامياتعلماء:معروفناجي:انظرالفوائد.واكشمابللعلمطلبأ

الموصلموسوعة،الموصلفيال!لافيةوالحياةالعلمطلبفيالرحلة:صالحناطقد.)2(

2/352.م2991،اط،والنشرللطباعةالكتبدار،الموصلحامعةالحضارية

95:ص،الألماع:اليحصبي)3(

للخطيبالعلمطلبفيالرحلةعننقلأ34:صما/المتدمةالمشيخة:جماعةابن)4(

98.:صالبغدادي

الموصلموسوعة،الموصلفيالئقافيةوالحياةالعلمطلبفيالرحلة:صالحناطقد.)5(

2/352.مالحضارية

.1/131ب(وفضلهالعلمبيان)جامعكثابعننق!السابقالمصدر:صالحناطقد.)16
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اكقسبتلذلك.العلميةالمعرفةمنوالاستزادةبالشيوخواللقاءالحديثوسماع

)1(:الآليةالأمورأبرزهاعديدةومزايافواندمنلهالماكبيرةأهميةالرحلة

بطرقومروي!ئهممولناتهموحمل،عنهموالأخذمنهموالسماعالعلماءلقاء.ا

السند،غلوالأولى:كبيرتبنفاندئينللراحليحتقمماالمخللنةالتحمل

آخر.إلىبلدمندرابةأوروايةالعلوماتصالوالثانية

العلومفىمصنفاتمنحوتهمماوالإفادةالكئبخزائنعلىالاطلاع2.

المخللنة.

الملكاثحصوليكونالشبوخكثرةقدرفعلى،كمالمزيدالرحلةوفى3.

.أخرىمكانةتدانيهالاومعنويةعلميةمكانةللراحليحققمماورسوخها

الامملامى.العالممدنبينالاتصالفيصعوباتئمةهناكتكنولم

منفيهاالمرءينتتلواحدةأرضمخربهإلىمشرقهمنكلهالاسلاميفالعالم

العلمويأخذيشاء)2(،بلدأيفىيدخلوهو.موانعأوحواجزدونلآخرمكان

الاسلاهيةالمدقجميعفيالساندةاللغةانكماشرط.أوقيددونيشاءعمن

والسماعوالئحديثوالئخاطبوالعلمالدكافةولغةالدينلغة،العربيةاللخةهى

والتذكيرالوعظومجالسالفقهلغةوهى،والئدريسوالإجازةوالرواية

منكانبحيث.والتصنيفوالتألبفوالشعرالأدبلغةهىملالما.والمناظرة

الرحلة:صالحناطقد.266-267:صسنة()بلاباريسطبعةا!متدمة:خلدونابن)1(

2/353.مالحضاريةالموصلموسوعة،الموصلفئالئقافيةوالحياةالعلمطلبفي

1/132جعقالزمانمرآة:الجوزيابنسبطالححمر:لاالمئالسبيلعلىانظر)2(

المشيخة:جصعةابنا-31132وا-26127و23/55بالنبلاءاعلامسير:الذهبي

1/226.م
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اأرجاءجميعفىالصملمينمنوغيرهمالعرببينالتمايزالصعب

)1(.الاسلامى

يتئا.ولاتعالىللهحسبةخاصةوالحديثالعلمكانوذاكهذاوفوق

مقعليهاطلقافيمانرولممنه،السماعيرومممنأجرأالعالماوالشيخعنه

يسمع"كانمنهمواحدكل،إمرأةأورجلأعليهتتلمذلمنشيئأدفعمنأخبار

لارسولبقولعملأبهانتفعبماالآخربني!مدمعئماكابربعلوموينتفعويدرس

)2(+.منكميسمعممنوشممعهنكم،ويالسفعثشمغون)ص(:محمدالله

علىوالطلبةوالشيوخالعلماءشجعرئبسأعاملأكلههذاكانشكوبلا

والحصولللعلمطئبأالآخرالبعضبعضهمبينوالاتصالوالالتتالالرحلة

علميةلثافةانتشاركلهذلكعلىترئبوقد.الحديثفيالاسنادغلوعلى

شرقأ)3(.فارسحدودآخرإلىغربالأندلسبينماانتظمثواسعة

والكوفة،،كالبصرةالأظرىومدنهبغدا!وحاضرتهللعراقوكان

إلنهاالراحلينمنكبيرنصيبوسنجار،والموصلوئكريت،والأنبار،وواسط،

والابأ.ذهابأ

كانتوما،منازعدونبالعمرهاالأمةلعلومواحتضافبغدادأنعلى

وفربأ،وئعدأوغربآشرقأالدنياحواضرفاقتعلميةولثمهرةمكانةمنبهتتمتع

منحكل-ذلكالاسلاهية،العربيةللعلومتأصيلهممنعلمانهاعنعرفوما

مطبمةبغداد،،عربيةأرومةمنوهمأعجميةمدنإلىينسبونعلماء:معروفناجي)1(

صا:65916،الحكومة

مصر،/المعارفدار،شاكرمحمداحمدفهارسهووضعشرحهالمسند،:حنبلبناحمد)12

عبيدعزتوتعليقإعداد،السنن:الأشعثبنسليمانداودأبو3/345،ب0591

4/68.بلم3191!سورية،حمص،الحديثدار،اطالسيدوعادلال!عاس

.42ص%أ/المقدمةالرواةانباه:القفطي)3(
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لماواشارأ،العلم!لبةامتحانأوجعلهالانسانيةالحضارةفىلدلأالعراق

والتصدر)1(.!ميخةتاهيلأيعدواجتيازه،والآدابالعلومفنونمنحطوه

طلبفىواقغربالرحلةكئيرو-وهموالأندلمم!المغربعلماءقولويكفي

العلومعهاذكربغدادأوالعراقذكرمافحيثوفماهدأ.حجة-والمعرفةالعلم

ومراد،وذويهالفهمهجرةدار"والعرالاالاثدلسى:حزمابندالوالسمو.

التىوالمحلة،فضيلةكلومعدنالدنيا،حاضرةوبغداد..وأربابهاالمعارف

ورقة،العلومتصرينافيوالتدقيق،المعارفألويةحملإلىاهلهاسبق

الخواطر)2(7.ونفاذ،الأفكاروحدةوالذكاء،والنباهةالأخلاق

العراقفىالاسلاسي،العالمعلماءمنواحدكليجدأنغرابةفلالذا

والآدابالعلوملمخلالفالوافىوالينبوعالصافىالمنهلبغداد،وخاصة

فىفقاءهاويناظربعلمائهاليلتتيإلبهاالرحاليشدأنبدلاوكان.الاسلامية

ويعقد،عليهمويتفقهمنهميسمعادباءهـاويساجل،والجدلالخلافمسائل

يحصلكما.الربطفىأوالجوامعأوالمساجدأوالمدارسفيالعلميةالمجالس

والتحدبث.بانروابةلهالعلمبةإجازائهمعلى

يرحلكانإنماالعراقخارجإلىرحلفيمنهذاعكسوجدفلماولذلك

تلك)3(.أوالمدينةهذهفيوالأفامةالاسئيطانأوالحجفريضةأداءيروممن

علمهينشرأنيفتألافهوانحالةهذهفىوحتىوالمعرفةالعلملطلبوليس

العلماءاولئكمنيومئل!بالعراقيكنولمبها.لثنتفاعالآخرينبينومعارفه

الموصلموسوعة،الموصلفيالتالافيةوالحياةالعلمطلبفيالرحلة:صالعناطقد.)1(

2/352.مالحضارية

إحساند.تحتيق،الرطيبالآلدلسضكصنمنالطيبن!حمحمد:بناحمد،المقري)2(

.3/651م6891بيروت،صادردار،عباس

نعمةالكتبةوستالهكبري!!حسينبنعليابنةفاطمةالمحدئتنأحفبارفيوردماانظر31(

المشايخ.ستوالواعظ4الطراحابنيحيىابنة
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نصيبفيهاللمرأةكانإنمافقطالرجالمنإليهيرحلمنوالأدباءوالفقهاء

بمنزلةوالاهوكانت.الرجلبأخيهاإسوةمتميزةومكانةمشهودودوروافر

أوكالحديثالعلمىئخصصهمميدانفيخاصة)1(طبقةوتكونواحدةعلمية

وتجيز.طبقئها،فيآخرينمنيسمعكمامنهايسمعغيرها.أووالوعظالفقه

الروايه.أوالحدلثلأجلغدرهايجلزكماالاجازةفيهايسألومن،للراحلين

فينجمهاتألقالتيببغدادالإبر!)2(شئهدلاةطبقةذلكعلىدليلوابرز

العلماءمرألمحرانهاوبزتعصعرها،نساءعلىوتقدمتامهـ/62الترن

بالدين،للتفقهبغدادإلىيرحلمنبغايةوكانت،المعاصرينوالشيوخ

ابنةونعمةالوهبانية)3(،تجنيكانتكما.خاصةالشريفالحديثوسماع

من)6(البزازةونفيسةالنهروانية)5(وخدبخعةالفراء)4(ابنخازمأبيالقاضي

.واحدةمنزلةمنهمالذينالعلماءاوالمثعاصرينالحديثرو)ةمنالمجموعة:الطبقة)1(

.42هص!،النظامياتعلماء:معروفناجيد.:انظر

النجار:ابن12(و)60و)1153(11(و)80)125(ق)خ(الاستدراك:نقطةابن:انظر)2(

2/007جهـقالزمانمرآةالجوزى:ابنسبط2/973-744بالمجددالتاريخ

به/75العبر:الذهبي3/573-574وم002و281/وم1/946مالتكملة:المننري

علىالذيلرجب:ابن926-275و166و22/156بالنبلاءاعلاموسير99و98و

الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن174و17وا122و2/82-83بالحنابلةطبئات

161.و138و136و114و113و99و98و82و%ه/96

سير:الذهبي1/621مالمشيخة:جماعةابن3/462-463مالتكملة:المنذرى:انظر31(

11193بالحنابلةطبفاتعلىالنبل:رجبابنو%22/18223/6بالنبلاءاعلام

.2/391وب

.%2/391الحنابلةطبقاتعلىالذيل:رجبابن23/6بالنبلاهاعلامسير:الذهبي)"(

ا-65173لم!22..)5(
/.ر.م.

.22/166بالنب!ءاعلامسير:الذهبيما/162المشيخة:جماعةابن61(
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قدكانمنهمسمعممنالكئيروكانالعلمبة.لثئهدةمنزلةمنأىايضأ.طبقتها

أولأ.شنهدةمنسمع

اليالعلميةالمرتبةأوالمكانةهيماهو:هنايثارالذيوالسؤال

العلماءمنالكبارالمشاهيراكرانهابمنزلةكانتبحيثالمرأةإليهاوصلت

بهمأ.إسوةالعلملطلبةالغابةوتكو!اوالشيوخ

،المسندة،المحدثة،ا!صالحة،الشيخة:لتكونأهلتهاالتىالمرتبةإنها

الفقيهة،،الأديبة،الواعظة،الاستاذة،الحالةإلحافظة،بغداد،شيخةبغداد،مستدة

ذلككلفوقوهي.العفيفة،ا!صحمرة،الناضلة!الأصدللة،الجليلة،الصتدقة

إلىوالصلاحوالعبادةوالديانةوالورعالزهدمنبثوبنسننرالتيالعابده

.والمعروفوال!يروالإحسان.البرجانب

عالطيبوخلقرأدبوفصاحةعقلمنبهلحضتعكانثعمافضلأهذا

تللبيوتونسبهاحسبهاشرفعننا!يكال!ئئرعلىوالصبرالقرئصةوجودة

والروالهالعلمبد!أوالرواله،بد!أوالحدلث،كبيل!إلد!ا.تتتسدباالتىا!عاخيه

اجئماعيةمنزلةلهاكبيرةشخص!ةمنها!ذاكلجعلبحيثوالتضاء.أ!ةوالعدا

كببرة.علمبةومنزلةمحنرمة،

ورحلة،داخليةرحلةاتحبا!ين،اخذتالمرأل!إلىالرحلةأنعلبى

الخلافةومركزالعراقحاضرةكانتبغدادفإنالدا!لالة،الرحلةفأ!.!ارجية

طنمومها.العلملطلبةالرنيسبةالمحطةوكانتسابتأ-اشرنا-كماالعباسية

والجوامعوالمساجدوفيها.المد"يرس،والشيوخالعلماءمنوالمشاهيراكابر

العلميةوالمناظراتالدرسبحلقاتتزدحمكانتبحيثالكثرةمنوالربط

ىأ.الداخلمنهيكماالخارجمنابيهاالرحلةوكانت.الوعظيةوالمجالس

مدنومن.الأخرىوأطرافهاوقراهابغدادنوا!من.العراق،داخلمن

سماعأننلمذمناحصبناوقدوغبرها.واربلصدرهوالبكواسطالأخرىالعراق
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رجلأ1()2العدد)1(فبلغالمئالسبيلعلىالإبرىشئهدةعلىوحدلثأروالهأو

6(.والبصردإأه(،وأربلوواسط)4(،)3(والموصلالبوازيج)2(مناليهاجاعوا

أماوالبندنيجين)9(.وباجسرا)8(الياسرية)7(منوضواحيهابغداداطرافومن

سواءالعراقخارجمنوهوالإبرىلثئهدةبعلموانتفعبغدادإلىرحلمن

)1(

)2(

)3(

)"(

)5(

)6(

18(

)9(

الشرقىجانبيهافيومحلاتهابغدادمركزمنعليهاللكمذمنالاحصائيةتشمللم

والغربي.

ايضأالملكبوازيجلهاويتالوالبوازيج2/162بالحنابلةطبقاتعلىالمنيلرجب:ابن

يصبالذيايأسفلالزابنهرفمعلىواربلتكريتبينمشهوربلدوقيلمدينةوهي

)طالبلدانمعجم:الحمويانظر:.الحيدةالمليحةوفواكههاببساتينهامشهور،.دحلةفي

31.صبغدادريف:ناجيةد.ما/691075(دطهران

والعبر22/383-387بالنبلاءاعلامسير:الذهبيا-2/416مالتكملةالمننري:

.15ا-ه2/94بالحنابلةطبقاتعلىالنالل:رجبابن5/98ب

.481و281/مالتكملة:المننرى

.66-ه2/4م:ن.م

31.31/م:ن.م

عيسىنهرضفةعلىكبيرةقريةوهي2/122بالحنابلةطبتاتعلىالنيلرجب:ابن

أيضا:انظرياسر.اسمهرجلإلىمنسوبةكانت.ميلانببنهمابغدادمنقريبة

.4/201م6591(طهران)طالبلدانمعجمالحموى:

فيناحيةوقيلكبيرةقريةوباجسرا2/86بالحنابلةطبتاتعلىالنيلرحب:ابن

بعتوبة.قربكلم()65فراسخ51بينهمانواحيهاومنبغدادشرقيخراسانطريق

بغدادريف:ناجيةد.،2/454م6591(طهراق)طالحموي:انظر.نزهةعامرةكانت

76-77.ص

ناحيةمنوانالنهرطرففيمشهورةبلدةوالبندنيجين3/375مالتكملة:المنذركط

اليوموهياكلم(.2)5فرسخأ52بينهمابغداداعمالمنتعدكفصتعفيالجبل

ناجية:د.1/745،م6591(طهران)طالبدانمعجم:الحموي:انظر.مندليتسمى

.989-هصبغدادريف
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كانرجلأ)31(منهماحصينافقداقاربهمبإفادةصغارأأوكبارأإليهاجاءوا

ورأسمكة)3(،ومن)2(.المقدسوبيت)1(،دمشقوخاصةالشامبلادمنأغلبهم

وفيصرية)9(،ومصر)8(،والأندلس)7(،واليمن)6(،الجزيرةو)5(،أنوحر)4(،العين

بطوس)11(.علىومشهد)01(،الرومبلاد

11(

)2(

)3(

)4(

!6(

)7(

)9(

مانالزمرآة:الجوزىابنسبط129737-7!بالمجددالتاريخ:النجارابن

الذهب!:637-638و3/701مو2/82-.3!مالتكملة:يالمنذر847و2/226بلمق

به/75والعبر69و23/6وبأ-ص!6317وهـاأ-22/568بالنبلاءاعلامسير

601و2/39بالحنابلةطبقاتعلىالذيل:رجبابن4/5541بالحفاظوتذكرة

الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن25ا-ا39وا-33914وا-4125!2و

.1561هب

ابن%ه/99الببر:الذهبي622هـو2/586-98ق8بالزمانمرآة:الجوزقطابنسبط

الذهليشذرات:الحنبليالعمادابن17ا-ا%!/07الحنابلةطبقاثعلىالنيل:رجب

.4/11به

.2/135بالحنابلةطبقاتعلىالنيل:رجبابن

3/56.مالتكملة:المنذرى11(0)8وق)176(ق)خ(الاستدراكنتطة:ابن

/89%هالعبر:الذهبيو!38-3/332384-333وم212-2/314مالتكمنة:المننركط

!2/62الحنابلةطبقاتعلىألذيل:رجبابن38وا22/937بالنبلاءأعلاموسير

.131و%ه/31الذهبشذرات:الحنبثيالعمادابنا-7172واا-162واه

82-86.و%2/68الحنابلهطبفاتعلىالذيل:رجبابن

الحفاظوئذكرة1ا-5%22/4النبلاءأعلامسير:اكهبي3/96-75مالتكملة:المنذري

.4/3913ب

2/613-بالصلةلكتابالتكملة:الابارابن921-222،س:الملتمسبغية:الضبي

./84بهوالعبر22-1220552بالنبلاءاعلامسير:الذهبي616

ابنهـ22-4فى%23/3النبلاهأعلامسير:الذهبي2/122وم1/046مالتكملة:المننرى

.2به/46هباكشذرات:الحنبليالعماد

51293-693.مالتكملة:المنذري

3/527.مالتكملة:المننرى
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العراقفيالمرأةعلىللكمذواالذبنهولاءوأخبارلسبروالمننبع

التيالرفيعةالعلميةالمكانةبوضوحيلمس،التحملطرقبمخللفوأخبارهم

فىبهتضطلعكانتالذيوالدورالفكربة،منابعهاوأصالة،المرأةتبوأتها

.المذكورةالمدةخكلللمجتمعوالمثافبةالفكريةالحركةعموم

الدينيةوالمسؤوليةالعلميةالمكانةيلمساخرىجهةومنجهة،منهذا

سواءوالعلماء،الطلبةاولئكبهااضطلعالتيوالسياسيةوالاجتماعيةوالدكافية

عرفممنفمعظمهممنها.جاعواالتيالاسلاهيةالأمصارفيأوالعراقفى

الاسلام،وشيخ،والأصيل،والقدوة،الصالحوالشيخالناضل،الامام

الصوفي،العابد،الزاهد،،السنةشيخزهانه،فئالوفثشيخالضميوخ،وشيخ

المتواضع،،الصادق،العفيف،النزيه،النببل،المجتهد،الشهم،المهيب،عالور

العلامة،الائبات،الانمةأحد،المتكلم،البارعالناجر،،الجؤالالزحال،

الواعظ،الأديب،خالمور،الحجة،المئتن،المثة،المسند،الحافظ،المحدث

بالقرآنالعالم،البحاثة،المفتى،المناظرالمعيد،المدرسا،،الكاتب،الكبير

فيمتحريأالمحنوظ،كئير،الخلاففىالطولىاليدوله.والنرانضوالنحو

والطبوالهندسةوالتواريخوالزسلوالنروعبالأصلينمعرفةوله،العبادات

.العلوممنذلكوغيروالئتجيموالفلسنةوالمنطق

والحديثالنقهفىالنافعةوالتصانبفالكنبصنفمنابضآوهو

شعرومتاطيعوالتواريخوالمتاماتوالخطبالمجاميعولهوغيرها،والرقائق

مجالنىابيهالمرجوعوكان،رعد!وجزحولينصخحوممن،جيدة

.بلدهفىالعلممشيخةانئهتوإليهفنه،فىفسئوحدأ.تخصصه

الحنابلةمسجدكإمامكببرة:دينيةمناصبتبوأممنذلكفوقوهو

حرانوشيخ،بمكةالحنابلةحطيموإمام،دمشقبجامعالحنابلةوإمام،بنابلس
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8!ةإوضحثثا!مرية،الدياروشيخ)بالألدلس(المربةوخطببوخطيبها،

قاضىمئلقضائيةأو،الوالي،الحكامخليفةمئلإداريةمناصبتبوأأو

بيتنحو،العلميةالبيوتاتذويمنكانأوالشاهد.،المنتي،القاضيالتضاة،

ذلكجانبوإلىوالص!لاحهالمشيخةببتأو،والتصوفوالصلاحوالئقدمالعلم

وافرمثل:بعضهمئخصأخرىأوصافمنوردبماالرجالاولئكغرف

العنايةشديد،العبارةحسنفصبحأ،والصياموالئهـجدالعبادةكئير،الهمة

الكئير،وكئبالكئير،وسمع،الخطحسن،والكتابة،السماعفيوالاجتهاد

جم،المعاشرةطببمنوددأ،،والأخلاقالطربفةحسنالسبرة،محمود

فانونعلى،تعالىاللهخلقمناحدمالإلىيلتفتلاالطمعقليل،الفضائل

أفارأ،كلامهيعممعأنقبل،برؤيتهالرجلينتنعوالوقارالنورعليهال!مملف،

وترأسمالكيأاوشافعيآأوحنبليأك!انوممنالمنكرعنناهيأبالمعروف

زمانه.فيالمذهب
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المرأةعندالدراسةأماكن

وظهورالئعليمطربقةبتطورتمبزتالحقبةهذهانسابتآاشرناقدكنا

بمسؤولبةاضطلعتخاصةوتتالبدنظملهاتعليميةعلمبةمراكزالمدارس

ببغدادالنظاميةالمدرسةوكانت.المخلالفةوالعلومالمعارفنشرفيكبيرة

كباركانحيثالعلميةوأنشطتهافعالباتهافىالعاصمةمدارسجميعتتصدر

فيهايحاضرونبغداد،علىالوافدينأوالمقيمينمنسواءوالشيوخالعلماء

المجالسلالكحضورفىالمرأةتترددولمفيها.العلميةالمجالسويعقدون

وحضورأ.سماعأعلمائهامنوالاشفاعمنهاللإستنادة

الذيالعباديمنصوربناردشيرالحسينأباالواعظانايضأاشرناكما

ماهـ/485290سنةوقيلامهـ/486390سنةفىمرةلاولبغدادإلىقدم

ألنأ.ئلائينوالنساءالرجالمنمجلسهيحضركانواعظأ،النظاميةفىوجلس

سطوحها)1(.وغرفوأروقتهاالمدرسةصحنبهميمتلئ

رنبسأعلمبأمركزأالآخرهويشكلالرباطكانالمدرسةجانبوإلى

مجالسلسماعفيهالزاهداتوتجتمع)2(،والأدبالنتهفيهئدرسا،للمرأة

شيخته)"(.علىالحديثكتبلسماعالعلمطلبةإلبهوياتي)3(.الوعظ

ناالظنفأغلبببغداد،الرئيسةالمحلاتمركزهاكانالربطولأن

منكئيرفيبذلكيصرحلموانفيهاكانثالاولىونشأتهاالمرأةدراسة

ونشاتولدتالتىالحلاوىعئمانابنةدرةالشبخةعنزوىكما.الأحيان

1/5جهقالزمانمرآة:الجوزيابنسبط)1(

%2/57.النساهأعلام:كحالة)2(

والرلط.،والعلادةالوعظلالافيوردماانظر:..)م ....لاوم

المراكزبناءفيالمرأة"جهودفيوردماوأنظر12/891بوالنهايةالبداية:كثيرابن"4(

لاحقأ.واللينية+العلمية
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بابمحلةفيذلكبعدسكنتئمببغدادالتسترين)1(محلةفىودرسث

)2(.البصرة

عنوالحديثالعلميةالمجالسلعقدمركزأعينهاالمحلةتكونرقد

بمحلةئحدثكانتالتىعبداللهابنةزهرةالمحدثةعنزوىكماالشيوخ

سنةالمحلةلالكفىمنهاسمعوممنلبغداد.الغربىالجانبفىفطفتا)3(

)4(.الخشاببناحمدبنعبداللهمحمدأبوالإمامامهـ/545015

إلىوالسعيتحصيلهعلىالشديدوحرصهابالعلمالمرأةاهنمامانعلى

اليهاتتوجهمراكزلكونهماوالرباطالمدرسةعلىيتتصرلمالناسبيننشره

العلمطلبةمنالكثيردفعثقدالعلماءبينالعلميةومكانثهاشهرتهاكانتإنما

البحثفيحرجأبعضهميجدولمبعلمهاللانتفاعوالسعيعنهاالبحثإلى

أنومعفيها.ئسكنالتىالمدينةمنوزاويةموضعكلفىعنهاوالسؤال

فيوطريفةمهمةحقائقتعطيلكنهامحدودةالصددبهذاالواردةالمعلومات

ذانه.الوفت

العباسابنةالصباحبضوءاخبروهبغدادإلىقدومهعندالسمعانىفهذا

بعلمها،الانتفاعفرغبالعلماءمنالكثيرعنهاالحديثكتبقدوكاقالدليجانى

بدارمحلةوهى،الصاغةتسكنانهالهقيلأنإلىطلبهافيوبالغعنهافبحث

الئيابتعملفيها.البصرةوبابدجلةنجينالغربيالجانبفيببغدادمحلة:التستريون)11

1.855/م(انطهر)طالبلدانمعجم:الحمويانظر.الشمترية

.2/431مالتكملة:المننرى)2(

)3(
فيهاالتيالديرلمتبرةومجاورةبغدادمنالغربيبالجانبأسواقذاتكبيرةمحلةوهي

:الحموي:انظر.ميلمنألحلدجلةوبينبينها)رض(الكرخيمعروفالشيخقبر

4/137.مالبلداقمعجم

)05(.الرفمالمحدثاتفيترجمتهاوانظر11(1)1ق)خ(الاستدراك:نقطةابن)"ا
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إلى!!حضد!،-!-:ثز).الحسخهبالل!دارها!ه%ات+و-أبز"-إال!طا!زابكجوإرفىالخبمئه

الحكدمأنجى!هافاطمهمنوسمعضار)1(.لاحدلئب!نعلمهاو!رأأكارباب

كتابأكئرعليهاوقرأببحدادالحافظناصربنمحمدأخيهاابندار-!الخبرث

بكار)2(.بنللزبير"الموفد!ت"

دارفيالبغداديالخطيبمنهاسمعفقدالئتوخيةاحمدابنةطاهرةأما

الائمخيرابنعبيدبنمحمدابنةفاطمةكانتببنما.المدوخيالقاسمأبىالقاضبى

أبيها)3(.عنوتحدثالفوارسأ!ىبنمحمدالفتحأبيجوارفىئتزقالصيرفى

هيسماعهاأومنهموالسماعبالعلماءا!لقاءتفضلكانتالمرأةأنويبدو

آخرين.علماءبيوتأوأقاربهاببتأوليت!االبيتكانسراءالببتفىعليهم

لنفسهقصيدةالأقرعبنتفاطمةالكلألبةأنشدقدكانالمطرزالقاسمأبوف!ذا

)"(.الربحبثطيعةدارهافى

طالبكانأخرىأماكنإلىامتدبمارحدههذاعندالأمرينحصرولم

وأهله.بالعلمالانتفاعبغيةإليهاالوصولفيجهدأيألولاحرجأيجدلاالعلم

حديثأالسلفيعليهاقرأفدكانالسماكبنعبدالقادرابنةفاطمةالواعظةفهذه

سنةالاولىجمادىفىأبرزبابمقبرةفىسماعهااصلمنبهأخبرتهمسندأ

ام)5(.هـ/794301

بقتصرلمنشاطهامركزكانوايأبالعلمالمرأةاشتغالفإنذلكومع

والعلماءالطلبةعلىولامئلأ.كبغدادفيهاوترعرعتنشأتالتىمدينتهاعلى

)98(.اسرفمالمحدثاتفيترجمتهاوانظر2/194بإطرلساب)1(

1(.)57الرقمالمحدثاتفيترجمتهاوانظر2/931بن:.م)2(

19(.)الرتمالمحدثاتفيترجمتهاوانظر41/445مبغدادتاريخ:البغداديالخطيب)3(

)1(.المرقمالكاتباتفيترجمتهاوانظر16/173بالأدباءمعجمالحموى:)"(

ب(.2)345/قم)خ(البغداثيةالمشيخة)5(
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إيهارحلتأخرىأماكنفيالناسإفادةإلىامئدإنما،وحسبعليهاالوافدين

أمالشيخةعنزويكما.تكونحيثبعلمهاالناسفانتفعفيهااستترتوربما

حدثثالتىالسهرورديالنجيبأبىابنعبداللطيفالشيخعتيتةراجيةمحمد

منهما)1(.كلفيجماعةعنهاوسمعوأربلببغداد

.3/471مالتكملة:المنذري(،ام6)5ق)خ!الاستدراك:نفطةابن)1(
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العلميةالمراكزبناءفيالمرأةجهود

ورعايتهاوالدينية

العلمبة،والمعارفالعلومنلفيعلىمفنصرةالعراقفيالمرأةنكنلم

المراكؤببناءوالعنايةالاهتمامإلىامتدتإنما،وحسب،الناسبينونشرها

عنواضحأتعبيرأعليها،القانهينورعايةورعايتهاوالدينيةالعلميةوالمنشآت

والعناية.الاهئمامذلك

فإنوالدنيا،الدينفىتعالىللهحسبةكانالعلمفىالافمتغالولأن

الكبيرالعناءيكابدونوكانوا.ورائهمنأجرأيبغونلاكانوافيهالعاملين

مشهورشيخوراءسعيأالطويمةالمسافاتفاطعينويرحلون،الطويلوالصبر

.رباطأومنزلأومدرسةأومسحدفى،عليهيترأونهكتاباويسصعونه،

معروفطريقالربحكسبأوللمالبكقولم.معظمهمغايةكانتلالك

البعضوكانالانممانية.بحاجاتهيفىأورمقهيسدمابتدرإلأالعلمطالبعند

أجلمن)1(ويبيعيورقكأنالأعمالأبنمطيمتهنأنفىحرجأيجدلا

طيبأ.حلالأيدهكسبمنبهايأكلمعدودةدراهمعلىالحصول

منلضمعلاأنعلىحربصأالعلمطرلقلسلكمنكانهذاوفوق

مامصادرمنعليهاطلعنافيمانجدلملذلك)2(.ولعبلهوفىساعةعمره

دالتىوراءمنالمالكسبأوونساء،رجالأوالشيرخالعلماءئراءإلىيشير

وأعيانالعباسيةالسلطةلذوكطيكونأنالطبيعيمنوكانرنائمره،العلم

علىبالإنفاقالعنايةفيمشهوددور،المبسورينوالنساءالرجالمنالمجتمع

.1/802مالأجمانوفيات:خلكلنابن)1(

1/927.%.المنتظم:الحوزيابن)2(
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أجلمنبهاالإيفاءعلىقادرينأموالمنئئطلبهلماوالدبنيةالتعليميةالمراكز

وتأصيلوالعلماءالعلمرعايةفىالاجئماعىدورهاالمراكزتلكتأخذأن

الأخرىالعمرانيةبالمشاريعالاهتمامجانبإلىالاسلاهيةالربيةال!ثافة

احتياجاتهوتوفبرالمجتمعأنشطةفىمنهمإسهامأوغيرهاوالقناطركالجسور

الحياتية.

يأئى:بماالمراكزهذهتملالتوقد

:سارالمد-ا

فيكبيربقسطالخلفاء)1(+نساء"طبقةبيسمىماأوالسلطةفىالمرأةأسهمت

وإدامةالماليةاحتبا!جاتهالتأمينعليها)2(الأوقافتخصيصأوالمدارسيناء

يأئى:وكماعليها،الفانمينرعايةجانبإلىوالدكافيةالعلميةنشاطاتها

الرومية:عبداللهابنةبنفشة)3(مدرسة.ا

)1(

)2(

)3(

الشعب.وطبفةالخلفاء،نساهطبقة،طبقتينالعراقفيالنساءكانت

منمالكلغيرملكإزالةالشرعفيومعناه.والمنعالحبساللغةفيوهوالوقفهفردها

عليالتاسمأبوالسمناني،انظر:فيه.تصرفهوتفالمالكلأنوقفأوشمي.إتلافجمر

الدينصلاحد.تحتيق،النجاةوطريقالتضاةروضة:الرحبياحمدبنمحمدبن

الانملامفيالأوقافلنظاموكان775.:ص0791بغداداسعد،مطبعة2ب،الناهي

علىالموثوفةالأم!ايراداتظلتفقدوالدلهامةالعلميةالحركةإنعاشفيكبيرلور

أوقاتفىالمؤسسماتهذهلاستمرارالمننذويخرها،والجوامعالمدارسخدمات

عهدفيالموصلفيالحضاريالواقعالحسو:السياسية.والتقلباتالاضطرابات

.2251/م،الحضاريةالموصلموسوعة،المغوليةالسيطرة

هـ-)566-575اللهبأمرالمستضئالخليفةمولاةهي.الرقيقالعقبقمننوحالبنفش

والمنزلةعندهالرفيعةالمكانةلهاوسراريه،خواصهمنكانتام(.17اا-/017

والمساكيرللفتراءمتفتدة6والمعروفالخيركثيرة،صالحةوكانتالنافذ،والحكم،العالية

بعمل!وأمرتموضعض!يرفيوالمساجدالربطعمرتوالصدقةالبركثيرةوالعلماء،
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لنظامدارأالمدرسة!ذهأصلوكانأيضأ.الشاطئيةالمدرسةوتسمى

بأمرالمقتفىالخلبفةوزيرجهيربنعليبنالمظفرنصرأبيالدين

فقهاءعلىووقفتهامدرسةوجعلتهابنفشةالسيدةاستملكتهاثم،الله

جعفرأبىالفقيهإلىوسلمت!ا،المذهبحنبليةكانتلأنها)1(،الحنابلة

إلىأمرهاوفوضتمنهاستعادتهئمأيامأمعهالمفتاحفبقىالصباخابن

فيهاوبقيام)2(هـ/057174سنةوذلكالجوزكطابنالبغداديالمؤرخ

دروسأفيهاألقىقدوكانام52دهـ/790سنةوفاتهحئىمدرسأ

الف)3(.بخمسالنمجالسهـابعضخزركثيرة

أبواب-أحدالمراتببابمجاوردجلةعلىالأزجببابالمدرسةهذهوموقع

ومخازنوالأدباءوالوزراءالقادة!وركانتوحولها-العباسيةالخلافةدار

)4(.الغلال

ابن12/178مالكامل:الأثيرابن:انظر.ام02هـهـ/891سنةتوفيت.دجلةعلىجسر

الجوزى:ابنسبط9/88بالمختصروالجامع11ا-4اصاالخلناءنساء:الساعي

الروضتينعلىالذيل:شامةأبوما/422التكملة:المننرىا/326جهـقالزمانمرآة

أخبارمنالمستظرفمحمد:بنبكرأبيبنعبدالرحمنالدينحيص،السيوطي92ص

16ص6391بيروتالجديد،الكتابدار،اطالمنجد،الدينصلاحد.حققهالجواري

الحضارةمجلة،الهجريالساثسىالقرنفيالعراقيةالنسويةالنهضةجواد:مصطنىد.

هص47،4691دع

.1/422مالتكملة:المنذري9/88بالمختصرالجامع:الساعيابن

1/326ق8بالزمانمرآةفيسبطهغهونقل1/252-253%هالمنتظم:الجوزيابن

.%ا/426-427النساءاحم:كحالة2/383ابالنبلاءأعلامسير:الذهبى

.1/253%هالمنتظم:الجوزيابن

.915:صبغدادخارطةدليلجواد:مصطفىد.ما/451البلدانمعجم:الحموى
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واققوامعالمهـاعلىواطلعواالمدرسةزارواالذينومن

جبيرابنالأندلسيالرحالةبهواعجبواالجوزيابنالعلاهةبمدرسها

نسختالتيالكتبلينومنام)1(هـ/585184سنةبغدادوصلالذي

والضبط"النقطفىالموتلفةالخططفيالمتنتة"الأنسابكئابفيها

عبدالرحمن+كتبهالكئابهذاآخوفىجاءالمقدسى.طاهربنلمحمد

رسولهعلىومصلحألعالىاللةحامدأالجوزىبنمحمدبنعليبن

الآخرةجمادىعشرئالثالخميسليلةفىمنهالفراغووفعوآلهمحمد

والحمدالأزجبابمنالشاطئيةبالمدرسةامهـ/575917سنةمن

.(2)االئه

المغولىالعصرفيتمامأاندئرتالمدرسةهذهأنؤيبدو

الدينبهاءبناهاجديدةأخرىمدرسةهنهاقرببأأومحلهافىوانشنت

المدارسهذهزالتالقليةالعصوروفىدقوفا.فاضىبنعبدالوهاب

أثر)3(.لهايبقولمبرمتها

)"(:الجديةخا!نتركانمدرسة2.

.176صالرحلة:جبيرابن11(

الأس!ابعن)نقلأ91ا-.98ص،العباسيالعصرفيبغدادمدارس:جمدالسلامعماد)2(

المتنتة(.

)3(00091

صلا.م.

حةا.ااشة)4( وأمام(أ-720290هـا)465-485السلجوقيملكشاهلسلطان.روجطروهي

والمدارسالمساجدكبناءعديدةمآئرخلدتفاضلةسيدةكانتمحمود.السلطان

العساكر.وقالتالجيوشودبرتالحروبباشرتشهمةحازمةوكانت.والمستشفيات

نساء:الساعيابن9/84بالمنتظم:الجوزيابن:انظر.ام!هـ/48749سنةتوفيت

عمادخان(طوخان)ابنةوفيه41ا-4ا/42باتنساءاعلام:كحالة131:صالخلفاء

.،لمصالعباسى--كأا:تبغدادمدارس:عبدالسلام
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فىببغدادانشنتمدرسةثاكتعدوكانتامهـ/51الترنأواخرأنشأتها

الشرقيالجانبفىموقعهافيها.الحنفيةالمدارسمنوهيالعباسى)1(.العصر

آهلةعامرةوبقيتحاليأ--العيواضيةبالمخرمالسلجوقيةالسلطنةدارعند

سنةوفىأحدأ.مدرسبهامننعلملاولكنامهـ/51القرنأواخرحتى

فنقضت)2(.العباسيباللهالمسئظهرالخلينةبنقضهاأمرام01هـ/4940

خدمةالسيدةهذهأنشائهاالئىالوحيدةتكنلمالمدرسةهذهأنوالظاهر

مساجدكبناءغراءمآئرخلدتأنهـاأخبارهافىوردفقدوالعلماءللعلم

مملكتها)3(.أنحاءجمبعفيومسدكسنباتومدارس

)4(:خاتونزمردمدرسة3.

العهودخصالعراقفيالمدارسإنشاءحركةفينسائيةإسهامات:عبدالسلامعمادد.)1(

إحياءمركز،العلميةالحركةفيالعربيةالمراةدورندوةإلىمقدمبحث6الاسلامية

.941ص،9891بالموصلالعاليالتعلممطبعةبغداد،جامعة،العربيالعلميالتراث

9/135.بالمنتظمالجوزى:ابن)2(

(.الشرقفتاة)مجلةعننتلا%1/144النساءأعلام:كحالة)3(

إمرأةكانت.اللهبأمرالمستضئالخلينةوزوجةاللهلدينالناصرالخليفةأموهي41(

والأيتامالففراءعلىوالالعامالخيرلنعلبحبهامشهورةوالصدقاتالبركثيرةصالحة

عليها.الأوقافووفرةوالربطوالمدازسوالجوامعكلمساجدالنافعةالمنشآتوكثرة

أهلعلىوتصدقتجملالنينحومعهاوكاندينارالف003فانفتثمرةحجت

توجتسنة.42الناصرولدهاخلافةمنالركت.والمصانعالبردواصلحتالحرمين

المحتاجالمختصر:الذهبي21/841مالكامل:الأثيرابن:انظر.ام2هـ/99552سنة

إنسان:مجهولمؤلف2/513جعقالزمانمرآة:الجوزيابنسبط451ص:اليه

العلميالمجمعخزانةفيمحفوظةمصورةمخطوطةالترونسالسىمشاهيرفيالعيون

الذيد:شامةأبو1/451مالتكملة:المننري)226-227(ق1()583رقم،6سالعر

:بردىتغرىابن41/132ببلوفياتالوافي:الصندى33:صإلروضتينعلى

كحالة:31:صالجوارىاخبارمنالمستظرف:السيوطي-6/182الزاهرةالنجوم

2/93.بالنساهاعلام
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الشافعيةمدارسأعظممنوكانتأيضأا(أالأصحابمدرسةوتسمى

التيصاحبتهانتربةمجاوربغدادمن)2(الغربىبالجانبموقعهاببغداد.

بحضورام1هـ/95839سنةافننحتالكرخى)3(0معروففبرعندعمرنها

مراسيموأجريتالمجنمع،أكابرمنوغيرهمالدولةوأربابوالأعيانالقضاة

الطيلسانوهىآنذاكالمتبعةالأصولوحسبمهيببشكلوالتدريسالافتتاح

بعدهاأفيمتثم.الظهرعندانتهتفقهيةدروساربعةالقيثئم.والعمامة

والقومة،والنتهاءبالمدرسينخاصةدوربالمدرسةالحقتوفد)"(.كبرىوليمة

الحسنة.الرواتبللجميعوأجريتالعلماء،أفاضلمنمدرسفيهاوعين

مقالعلمطلبةيؤمهاببغداد،العلميةالمعاهداشهرمنبذلكالمدرسةفصارت

وفيمة)5(.منزلةوالمسئتصريةالنظامبةبعدوأصبحت،نكانكل

11(

)2(

)3(

)4(

)5(

عماد)رض(.انشافعيالإمامأصحابعلىالعصرذلكفيالأصحاباسميطلق

مصطفىد.ذكرببنما123صحاشيةالعباسيالعصرفيبغدادمدارسجمدالسلام:

أبن:انظر.الشرقيةالمدارسمنال!ثتيةالمدرسةهيالأصحابمدرسةانجواد

آخرموضعفينكرهعماخلافوهذا3/374ق4بالآدابمجمعتلخيص:الفوطي

لاحتأ.)3(هامشانظر

%7/92.الشافعيةطبفات:السبكي

،6/182بالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن33ص:الروضتينعلىالنيل:شامةأبو

عندبغدادمنالغربيبالجانبزبيدةالستبتبرالمعروفالتبةذيالقبرصاحبةوهي

الساثس!الترنفيالعراقيةالنسويةالنهضةجواد:مصطفىد..الكرخيمعروفقبر

انظر:.رؤوفجمدالسلامعمادد.التوطيخطأحينفيهصالحضارةمجلة،الهجرى

47.ص،المنضدةالمؤلفنسخة،العراقفيالعامةالنسويةالخدماتتاريخ

1/422.ق8بتالز!مرآةالجوزى:ابنسبط

.123صالعباسيثتصر-ا!.؟نج!مدارس:عبدالسلامعماد
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المفتيالعلاهةفيهادرسواالذينالبارزينالعلماءأوائللينومن

فبهايدرساسئمرالذ!طالنارقى)2(الخنيسابنالحسنأبوالنقيهثمالتوقانى)1(

ابنالدينمحيالقضاةوقاضيالبرجونى)3(،المحعلموابن.سنواتعشر

وابن)6(البصريالدبنعزوالقاضيالمراغى)5(،الدينوفخر)4(،فضلان

القزوبنى)8(.الدينوسراجالعاقولي)7(

)+

)،(

)5(

)6(

منالشافعىالنوفانينصرأبيبنعليأبيبنمحمدالمناخرابوالدينفخرالشيخهو

معرفةولهوالخلافالنتهفيبارعاكاملاعالمأكاق.الأمةفتهاهواجمانالائمةكبار

سنةطوس(قصبأت)إحدىبنوقانمولدهوكان.كهولتهفيبغدادقدمبالتفسيو.تامة

ابن:انظر.ام91هـ/ه295سنةالكوفةفيالحجمنعودتهبعدوتوفيامهـ/516122

اعلامسير:الذهبيا.صالروضتينعلىالذيل:شامةأبو12/52مالكامل:الأثير

الشافعيةطبقات:السبكي13/13بوالنهايةالبدايةكئير:ابن2/942ابالنبلاء

%7/92

معيداكان.الشافعيالنارقيالخنيسبنسعادةبنعليبنعليالحسنابوالشيخهو

بعدبميافارقينمولده.خلالونزمردبمدرسةالتدريستولىثمسنينالنظاميةبالمدرسة

الكامل:الأئيرابن:انظر.ام02هـ/2065سنةببغدادوتوفيام1هـ/05445سنة

2/19-مالتكملةالمننري:أ-9/88918بالمخثصرالجامع:الساعيابن12/511م

جه/592--692.الشافعيةطبتات:السيكىب13/44والنهايةالبدايةكئير:ابق29

(هلمن.البرجونيالمعلمبابنالمعروفمحمدبنعبدالرحمنالكمالالتاسمابوهو

الشرقيبلجانب)محلةببرجونمولده.الحديثوسمعبهاوتفتهبغدادقدم.واسط

الجامع:الساعيابن:انظر.امهـ/628023سنةوتوفيامهـ/565164سنةلواسط(

طبقاث:السبكي)بزجلان(بلنظوفي%ا/134اللبابالأئير:ابن%9/217،المختصر

جه/176.الشافعية

فضلاقابنالدينجمالالعلامةابنجمداللهابوالنضلبنعليبنيحيىبنهحمدهو

القضاهولى.والنظروالخلافوالأصولالمذهبفيوبرعوالدهعلىتفقه.الشافعي

سنةمولدهأيضأ.بالمس!دصريةمدرسوهواللهلدينالناصرأيامآخرفي

،26/1بهالعبر:الذهبي:انظر.أم233هـا631سنةوتوليامهـ/568172

ا-46147ابهالذبشذرات:الحنبليالعمادابن،1-ا/62اليهالمحئاجوالمختصر

عماد...(س!ليبنواثقبن)محمدوفيها-801جه/57الشافعيةطبقات:السبكي

.1.1128.صالعباسىالعصرفيبغدادمدارس:عبدالسلام

روسلفاضلا.شدخأكانبالحلوان.المعروفالمراغيمحمدبنمحمدالثضلابوهو

الفضلابواللينكم!،النوطيابن:انظر.امهـ/653255سنةتوفى.الليوانمنبه

مصطفىد.ئحقيق،الألقابمجمعفيالآدابمحمعتلخيص:الدينتاجبنعبدالرزاق

3/374.ق4بسنة()بلاالتديمالتراثاحياءمطبوعاتجواد،

واقعةبعدالنظاميةتدريسوليفاضلاعالمأكانالبصرى.جعنربنمحمدالعزابوهو

ونابيخرهافيلرسكماخالؤنزمردمدرسةأيالأصحابمدرسةإلىنقلثمبغداد
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هم:ضهم،أربعةعلىوظناالمدرسةهذهفيمعيدأعملوممن

الدينومحب)2(،الواسطيالدبنوموفق)1(،الزبيديالدينمعين

النوقانى)4(.العلامةابنومحمدالعرافى)3(،

)1(

)3(

)4(

الجامعةالحوادث:انظر.امهـ/672273سنةتوفيببغداد.والقضاءالحكمفي

مصطفىعليهوعلقصححهالنوطي(لابن)منسوبالسابعةالمائةفيالنافعةوالتجارب

بغدادمدارس:عبدالسلامعماد377،أهـص353بغداد،الفراتمطبعةجواد،

.128ص

العراقيالدينجمالالواسطىثابتبنحمادبنعليبنمحمدبنعبداللههو)7(

سنة.ستينمناكثرأفتىوالفتيا.والنقهالعلمفىماهرأكانالعافوليبابنالمعروف

سنةببغدادوتوفيأم42هـ/6380سنةمولده.الدولةفيوجاهةولهالنفسقوىكان

بناحمدالدينشهـاب،حجرابن380هصالجاهعةالحوإدث:انظر.أمهـ/728327

مجلسمطبعة،أطالئامنة،المائةأعيانفىالكامنةالمدررالطصقلانى:محمدبنعلي

للعمادابن2/192بامأهـ/934039أباد،حيدرالهند،،العثمانيةالمعارفدائرة

6/87.بالذهبشنرات:ال!!بلى

)23(.رقمالكتاب،للمرأةالعلميةالئقافةمصالرفيترجمتهتآدمت)8(

الفرجأبووقبلمحمدأبايكنيالزبيدييحيىبنمحددبناسماعيلب!عبدالرحمنهو

وكانالحسابوعلمالفرأئضفيحسنةيدلهكانتببغداد.الطاهرىالحريم(هلمن

سنةمولدهببغداد.الشونالزيةبرباطشيخأايضأرتبصمدوقأ.الأخلاقحسن!صتدينأ

ادبغثمدارس:عبدالسلامعماد:انضر.ام322هـا062سنةوتوفىام1ءهـ/9لم553

(.الآدابمجمعلكخيص-النوطىابنص)نقلأ013ص،العباسيالعصرفى

علىالقوآنحفظ.الحسنابايكنىالشافعيالفقيهالواسطيمقلدبنالخطاببنعليهو

سنةمولدهحسن.شعرلهكان.غيرهآخرينومنمنهالحثيثوسمعالباقلاشابن

فىبغدادمدارس:عبدالسلامعما!:انظر.ام231هـا962سنةوتوفيأم61هـ/0564

(.الآدابمجمعللخيص-الفوطىابنعن)نقلا013صالعبالع!ي،العصر

علىيتكلمللمذهبحافظأكانعبدلمله.أبايكنى.النتيهالعرائيشريفبنمحمدهو

فىبغدادمدارس:عبدالسلامعماد:انظر.امهـ/637231سنةتوفي.الخلافمسائل

(.الآدابمجمعتلخيص-الفوطيابنعن)نقز135صالعباسيالعصر

عليابيبنمحمدالعلامةبنمحمدالدينفخرالمفاخرابووقيلعبداللهابايكنى

لثئهدةالنساءفخرمنببغدادلمممع.الأولالمدرسةمدرس-والدهذكر-تقدمالنوفاني

مصروقدموزنجاننبريزمثلالملاقمنبغيرهاسمعكماغيرهماوآخرينالأبوي

بمصروتوفيامهـ/954154سنةبطوسمولدهعامد*عالمأشيخاكانفيها،وسكن

علي:بنمحمدحامدأبواللينجم!،الصابونيانجنانظر:.أمهـ/637923سنة

5791،العراقىالعلميالثجمعمطبعةجواد،مطك!طفىد.ت!ةلجق،الاكمالاكمالتكملة

3/035.ق4بالآدابمجمعتجضيخ!صكأ-بمال!سابن3،د353-4ص
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)2(.المدرسةهذهفىبوابأكانفقد)1(الشطملآحابنأما

العلمىالمستوىيتضحالمدرسةهذهفيالعاملينسبردراسةخصومن

طيلةالتدريسفىاستمرتالمدرسةأنيتضحكمابهشهضكانتالذىالرفيع

العهدحتىما-تلأبنيانهابقيوفدوالجلائري.المغوليالعهدئمالعبامىالعصر

-ا)491الكبيرباشاسليمانبغدادواليامرحين)3(العثماني

أنتاضهاواستعمالاماهـ/591785سنةبنقضهاام(ا-208اهـ/217078

الالوسىشكرىمحمودالسيدمبانيهاوصفوقد.الغربيةبغدادسوربناءفى

آخرهذافكانا)4(االأركانقويالبناءرصينواسعأ"كانبتولهمسجدأبوصفها

)5(.الطويلئاريخهافىلهاوصف

البوابالقصريعيسىبنمحمدبناللههبةبنمحمدبنجمدالرحمنالنرجابوهو)1(

انظر:.أم52هـ/7955سنةتوفيمسندأ.صالحأشيخأكان.الشطملآحبابنالممعروف

اليهالمحتاجوالمختصر4/892بوالعبر2/031أبالنبلاءاعلامسير:الذهبي

%4/331.الذهبشنرات:الحنبلىالعمادابن2/213ب

.2/213باليهالمحتاجوالمختصر2/531%االنبلاءأع!مسير:الذهبي)12

.123صالعباسىالعصرفيبغدادمدارس:عبدالسلامعماد)3(

دارمطبعةوآثارها،بغدادهساجدتاريخ:الأثرىبهجةومحمدشكريمحمود:ا!وسي)"أ

21هـصها643،بغداد،السلام

47.صالعراقفيالعامةالنسويةالخدماتتاريخ:عبدالسلامعماد)5(
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والربط.المساجد-2

فىكبيربقسطتسهم)2(والربطالمساجد)1(كانثالمدارسجانبوإلى

وكانت،المذكورةالمدةفىالدينيةوالعلومال!ثافةونشرالعباداتممارسة

وظيفتهالدحصرلمالتيالربطوخاصةوالدكافيةالفكريةللحركةمهـمةمراكز

اتخذهاثماأيضأ،)3(والأدبالنقهتدريسإلىامتدتوإنماوحسبالوعظفى

واقفعادةمنوكان.العلميةالحلتاتوعقدللتأليفأماكنوالفميوخالعلماء

والمراجعةوالاسدلهساخوالدرسللمطالعةالكتبمنوففأفيهيجعلأنالرباط

والاسثائمهاد)4(.

والعالماتالواعظاتكئرةهوالحتبةهذهفىالانتباهيلفتماان.على

فيالعنايةأوبالربطكبيربنصيبالعراقفىالمرأةواهتمام.المحدئات

فيماذلكويتضح.الأخرىالعمرانيةوالمنشآثبالمدارسكعنايتهاعمارتها

يلي:

المساجد:أ-

الحظائر:م!مجد(أ

)1(

)21

)3(

)4(

177%2/86،الحنابلةطبتاتعلىالنيل:رجبابن

قوةمناسئطعتممالهم.وامحواالكريمةالآيةمناخذاالخيلرباطمن،رباطمنردما

الجيوشمرابطةإلىمعناهاوتطور.وعدوكماللهعدوبهترهبونالخيلرباطومن

والزهدوالعبادةالتصوفعلىللدلالةنلكبعدالكلمةواستعملتالئغور.فيوالحاميات

فيهالعجزةلافاهةاجتماعيةخدماتيؤديالرباطصارثم.اللهإلىوالألقطاعوالتبل!

علميةخدماتتؤديالربطصارتكماالنساء.منوالعهجوراتوالمطلقاتالرجالمن

المدينةضوضاءمنابتعاداالعلميةوالمحلتاتوالتأليفللدراسةآماكنالعلماءواتخذها

هووالرباط.شيخةالنساءولرباطشيخ،رباطلكلوكان.بالمصلينانمساجدوازدحام

فيالعركيةالنسويةالنهضةجواد:مصطنى:انظر.بالتكيةأخيرأوصفأيضاالخانقاه

.432صالنظامياتعلماه:معروفهصالحضارةمجلة،الهجريالسالسالترن

2/57.بالنساءأعلام:كحالة

37.ص..-يةااالنثصءمنملامحالزبيدى:
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وغرفبأمراللهالمستضئالخللفةزوجةخالؤنزمردالسيدةأنشأته

دجلةشاطئعلىمطلبغدادشرقىمننزهموضعفييقعوهوباسمها)1(.

حتىبالمصلينعامرأزالوماالمزملاثبمشرعةيومئدتغرفتمشرعةعند

المزججةوبمئذنتهالبدبعالعباسيالطرازعلىالمعقودةبقبابهشامخأهذايومنا

إلىالصياغانتقالبسببالصاغةبجامعالمتأخرةالعهودفىوغرفالرشبقة.

هذافيالخفافصناعلتكائرالخنافينبجامعثم،بابهعندكانالذىالسوق

الصالحالشيخاختارثقدزمردالسيدةوكانت)2(.التاليةالعهودفىالسوق

ام(21ا-14هـ/5416146-ا)البغدادىنيروزبنمحمدبنيوسفبنعمر

فيه)3(.إمامأليكوق

ببغدادالزينبيةبتلبنتهالذيالمسجدغيرهوالمسجدهذاانوالظاهر

أبىوهوالعصرذلكفىالزهادلكبيرخصصئهحسنأمسجدأوكانايضأ

عبدالخني)4(.محمد

بنفشة:السيدةمسجد2(

.23.ص،الجامعةالحواث11(

السيدوصفهاالمخطوطاتنوالرتضمقيمةكتبخزانةالمسجدهذافيوجدتوقد)2(

تلفمنهاوالكثيرالعهدقديمةمخطوطاتعلىتتستملبأنهاالالوسيشكر!امحمود

.خاصفهرسفيمنهاقسمأسماءالالوسيالديننحعمانالسيدوسجلالأيدى"بتداول

سنةمخطوطبالذمبحاليبديعبخطللنووىمسلمشرحالخزانةهذهبئاياومن

،البغداديون:ابراهيم،الدروبي:انظر.المخطوطوقفيةوبظهرهام94هـ/5094

عبدالسلام:عمادد.32.32-ا.ص5891بغداد،الرابطةمطبعة،ومجالسهمأخبارهم

.اصا،العراقفيالعامةالنسويةالخلاماتتاريخ

.اصا،العراقفيالعامةالنسويةالخدماتناريخ:عبدالسلامعمادد.)3(

أكابرمنكاننتطة.بابنالمعروفمحمدبكرأبيالمشهورالرحالالحافظوالدوهو)4(

وكانالمسجدهذافيانقطعومريدوناتباعلهوالايثار.بالصلاحالمشهورينالزهاد

الذيل:رجبابن:انظر.ام1هـ/58387سنةببغدادتوفي.عليهمفيتكلمالناسيقصده

.به/134الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن%2/184الحنابلةطبتاتعلى
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مسجدبانشاءاللهبأمرالمستضئالخليفةزوجةبنفشةالسيدةأوعزت

عمارة!فعمرببغدادالحدلدعمدعندالئ!لاءسولىمنالخبازلنبسولىكبير

أخرىمساجدوطاكام)1(.هـ/573177سنةافتئاحهوجرى8وكسيفائقة

)2(.موضعغيرفىعمرتها

الربط:-ب

)3(.الروميةارجوانرباطا(

الصوفية.بنته

.الأصحابرباط2(

العلويعبيداللهمشهدبجوارايضأخاتونزمردالسيدةأنشأته

اصابهوقدبالعنايةوتعهدئه)4(.اليومالأعظميةفيرابعةأمقبرعند

كانماعلىواعادتهتجديدهفتم)5(وهدمامهـ/646248سنةالغرق

دعوهلهوافبمتامهـ/065252سنةافنتاحهوجرىأمرهأولعلبه

بالمنا!مبة)6(.

.11!ص:ايفئأهنساء:الساعيابن11(

كحالة:،1/422مالتكملةالمننري:51ا51-2/0ق%8الزماقمرآة:الجوزىابنسبط21(

%1/426.النساهاعلام

الركت.اللهبأمرالمقتدىالخليفةوالدةوهيوفيه993صاليهالمحتاجالمختصر)3(

مرارأوحجتبرذاتصالحةكانتوالمستظهر.المسترشداينيهوخلافةابنهاخلافة

.ام1هـ/51218سنةتوفيت

68.صالعراقفيالعامةالنسويةإخدماتايخئار:عبدالسلامعمادد.)"(

233.صالجامعةالحوادث)5(

.26صاالجامعةالحوالث)6(
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احريش)1(.اابىبنابراهيمابنةالمباركةالسلامأمةرباط3(

الظفرية)2(.محلةفىالبقربدربويقع

بنفشة.رباط4(

سوقفيذكرها-تهقدمالرومبةعبداللهابنةبنفشةالسيدةأنشأته

الصوفياتللنساءجعلتهوقدبغداد.بشرقيالنظاميةالمدرسةقرب،المدرسة

بكرأبيأخثإلىادارتهوإوكلتامهـ/573177سنةافئتاحهجرىوقد

)3(.الوقتذلكفيالصوفيةمشاهبوأحدالزوزنىرباطشيخالصوفى

المستظهر)"(.الخليفةزوجةالخلالونرباطه(

الخليفةمناشترتهاقريةعليهووقفتالخاتونالسيدةببنائهاوعزت

بابمحلةفىبقعوالرباطامهـ/551156سنة)5(حواليوذلكالمسترشد

سنةبغدادقدمالذيالغزنري)6(0الحصتأبوالواعظفيهاوكانالأزج.

وماله.بجاههالناسانتفعوقدفيه)7(يعظفيهاوافامام1هـ/51622

1(.)الرقمالواعظاتفيترجمتهاتقدمتبالزاهدغالمعروفةوهي)1(

الخلفاءمماليكاحدظفرباسمسميتببغدادمحلةوالظنرية14/951بالأثباءمعجم)12

البابوفيالغربجهةمنالوسطاني()البابالظفريةبابمقابىتقعوهيالعباسيين

بغدادخارطةدليلجواد؟مصطنىد.:انظر.العتيقةللأسلحةمتحناإنشاهتمالوسطاني

165.ص

1/027.،بالمنتظمالجوزى:ابن)3(

.والاحسانالبررباتمنكانت)"(

.ا/438!ج!النساءاعلام:كحالة/323بهالزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن)5(

الحديثوسمعبغدادقدم.بالبرهانويلتبالحسبنبنعليالامامالواعظالشيخث!و)6(

سنةتوفي.كثيرخلقمجلسهيحضركانالوعظمليحمنومأفصيحأوكانووعظ

اوقافعليه)وقفتوفيه12/234بوالنهايةالبدايةكئير:ابن:انظر.ام1هـ/55156
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.الأنباريحاضر)1(بنمحمدابنةزهرةرباط6(

الله.لدينالناصرالخليفةزوجةخاتونسلجوقىرباط7(

ئكليفعنواحدةإشارةسوىالرباطهذاعنكافيةمعلوماثلديناليس

الأصلالرازىعليبناحمدبنمبشرالرشيدلأبياللهلدينالناصرالخليفة

)3(.الرباطهث!افىلوقفهاالكتبباختيارالبغدادى)2(

الإبرى)4(.شهدةرباط8(

الجانبفيحاليأ(الغزلسوق)جامعالتصرجامعبرحبةللصوفيةبنته

الذينالصالحبنالاثميوخومن)5(.الحاليةالشورجةمنطتةفيأيلدجلةالشرقي

الناظروكانالبغداديالصوفىب!ربنهصبننفيسالرباطهذافىاشتقلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شنرات:الحنبليالعصادابت/323بهاهرةالزالنجوم:بردىتغرىابقكئيرة(!

.4/913بالذهب

.66لى5ال!باسيالعصرفيبغدادمدارمما:جمدالسلامعماد)7(

بناحمدبنمحمدابنةزهرةالمسندةالشيخةوهيا-134%ه/33العبر:الذهبي

)94(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهاتقدمتحاضر

وقسمةوالهياةوالهندسةوالمقابلةوالحبرالأعدادوخواصالمحسابفيزمانهاوحدكان

سنةئوفي.عندهممحببألةاللرلأولياءفقربأمنه،ويؤخذعليهيقر(وكانالتركات

تاريخ:يوسفبنعليالحسنأبوالدينجمال،القفطي:انظر.امهـ/958391

ا!ا-78لأ7صسنة()بلامصر،الخانجيمؤسسةالحكماء،

.177صالحكماءتاريخ:القفطي

)76(.الرقمالمحدثاتفيترجمتهاتتدمت

.ا-7176وه21هصبغدادخارطةدليل:جوادمصطنىد.:انظر
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منفكانالمعزابنأماام.هـ/611714سنة)1(وفائهحينإلىأمرهفى

)2(.أهله

)3(.الواعظةالبغداديةخاصةالشيخةرباط9(

)"(.الصوفياتعلىبالوعظفيهتتكلموكانتالأزجببابوموفعه

زينبالواعظةكانتالذيالبغداديةبرباطالمعروفالرباطهوانهوالراجح

)5(.والأدبالفقهوئدرسفيهالنساءتعظالبغدادبةالبركاتأبيابنة

فضلويه)6(.بنالحسينابنةفاطمةرباط1(.

الرازىفضلويهبنالحسنبانالحسينابتةفاطمةالواعظةأنشأته

)7(.الزاهداتفيهتجتمع:كانتام1هـ/52127سنةالمتوفاة

المامونية.رباط1(1

وكانام181هـ/577سنة)8(رافتد-خانونزمردالسيدةببنائهأمرت

خزانةبهالحقتوقدإليها.فنسببغدادشرقىمنالمامرنية)9(محلةفىموفعه

)1(

)2(

)5(

.2/503مالتملة:المطنري

الصالحالمعمرالمسندالشيخهوالمعزوابن23/73-74بالنبلاءأعلامسير:الذهبي

الحرانياسحاقبنالمعزبنمحمردبنمحمدالنتحابيالقاضيابناحمدعليابو

سنةتوفي.ايأخلاقلطيفمتوددأالهيئةحسنشيخأكانالصوفيالبغدادى

الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن1به/58العبر:الذهبي:انظر.ام042هـ/638

.%ه/918الذهبشنرات:الحنبليالعمادابن6/034ب

)4(.الرقمالواعظاتفيترجمتهاتقدمت

6.1/371جتبالوفياتالوافي:الصفدي1/012مالتكملة:المنذرى

)8(.الرقمالواعظاتفيزينبالواعظةاخباروانظر5712بالنساءا-:كحالة

)17(.الرقمالواعظاتفيترجمتهاتقدمت

.12611جثقالزمانمرآة:الجوزىابنسبط1/7-8%.المنتظم:الجوزيابن

البهالمحتاجالمختصر:الذهبي1/365،-لحقالزمانمرآة:الجوزيابنسبط

2/313.ب
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البغدادىعتيلابنالوفاءلأبى"الفنون"كئابمنهاقبمةمولناتاحتوتكتب

الكتابويكادمجلد)؟(بمائتيمجلدأتهعددقدرام1هـ/51218سنةالمئوفى

برباطالصوفيةشبخوكان)2(.بذاتهقانمةكتبخزانةيؤلفأنلوحدههذا

عبدالمجيدبنعبداللهبنمحمدبنعبداللهالماسمأبولومئد!وهوالزوزنى

برباطالصوفيةمشيخةإلىإضافةالرباطهذامشيخةئولىقدالمصري

ام.هـ/195491سنة)3(توفىأنإلىوكالطالزوزنى

أباالدولةفخرحمكالفترةهذهفىوالمتصوفاتالعابداتكثرةأنويبدو1(2

معهايبنىأن)"(الذهبدارمدرسةبانيالمطلببناللههبةبنالحسنالمظفر

)5(.اللهإلىوالانقطاعفيهالعبادةلغرضللنساءخصصأنويفالرباطآ

الفلكأرإرباطتأسيسإلىايضأاللهلدينالناصرالخليفةدعتكما

بنتهرباطأببغدادللفيروزجيةأنويقال)6(.الخلافةبدأرالعباسيات!+للمتصوفات

بها)7(.يعرفكان

)1(

)21

)31

)5(

)6(

)"لأ(

النسويةالنهضةجواد:مصطفىد.المحلاتمنجا،رهاوماالث!هانةهحلةوهي)9(

.هص47.4691دعالحضارةمجلة،الهجرىالسادسالترنفيالعراتية

1/84.ق8بالزمانمرآة:الجوزيابنسبط

68.ص،العراقفيانعامةالنسويةالخدماتتاربخ:جمدالسلامعمادد.

2/313.باليهالمحتاجالمختصر:الذهبي

الجانبفيتتعللشافعيةالمخصصةبغدادمدارسمنوهيالفخربةالمدرسةوتسمى

.امهـ/568172سنةافتتحتالقصرجامعشرقيالمصطنعغدفىلدجلةالشرقي

عماد:انظروكتبهاوفقهانهاومعيديماالمدرسةمدرسيحولالتناصيلمنلمزيد

.11أ-704صالعباسيالعصرفيبغدادمدارس:عبدالسلام

الجثيدالمعلممجلة،الاسلاميةالعصورفيالعراقفيالنسويةاللثافةجواد:مصطفىد.

لم2..ص5391بغداد،ا-2.

.2.ص:ن.م

ابنةعائشةهيوالفيروزجيةأدل!صحةشيةا9بالمضتصرالجامع:الساعيابن

دهرأعمرتمكرمةسيدةاللهبأمرالمستخمئاخليفةاوأخ!صباللهالمسئتجدالخليفة

الوافي:الصفدي،5/61بهالعبر:الذهبي:خظر.امث؟2هـ/046سنةوتوطت

.8/02بهالذهبشذرات:ألحنبلي-*!01ابى!61/80،6ببالوفيات
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وحدهابغدادفىينحصرلمبالربطالعراقيةالمرأةاهتمامانيبدووكما13(

أنظارهموقبلة،والمسلمبنالعربوحدةورمز،العباسيةالخلافةمركزكونها

شئ،علىهذادلوإنأيضأ.خارجهاإلىامتدإنما،والمعرفةالعلمطلبفى

علىالشدبدوحرصها،والدينيةالعلميةبالمرافقالكبيراهئمامهاعلىيدلفإنما

برباطيعرفرباطبمكةكانوقد.تكونحيثما،الاسلاميةوالدكافةالعلومنشر

لأجلالحجفريضةلأداءزيارتهمعندالعلمطلبةويؤمهالعباسى،الخليفةأم

الزاهدجاءامهـ/547152سنةففىوالعلماء.الشيوخكبارعلىالسماع

الفتحأبىمنالرباطهذافيوسمعللحجمكةإلىالاقليشى)1(ابنالأندلسى

الترمذى)2(.جامعالكروخى

أبايكنى.الافليشيبابنالمعروفالزاهدالتجينبيوكيلبنعبسىبنمعدبناحمدهو)1(

إلىرحلرنشا.هذاالعباسابوولدوبهادانيةوسكنأكليشمنأبيهاصل.العباس

فيعودئهعندتوفيمجودأ.شاعرأمتصوفأعالمأكان.امهـ/547152سنةاشمشرق

ابن:انظر.ام1هـ/55156اوام1هـ/05555سنةمصرصعيدمنقوصمثينة

%ا/65-62.الصلةلكتابالتكملة:الابار

ا/61-62.بالصلةلكتابالتكملة:الابارابن)2(
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لخاتمةا

رغبةمنرافقهاوما،والصلاحوالديانةوالعبادةالزهدحياةتكنلم

منالخشنلبسخلالمن،والورعالتقشفمنبئوبالتسترفىصادقة

الدنباالحياةفيباليسيروالإقحداع،وال!ئمرابالطعاممنالطيبوإهمال،الثياب

،إمرأةأوكانرجلأوالمعرفةالعلملطالبمنشودةوغابات،نبيلةأهدافأإلآ

فيالمنشودةالحقيقةإلىالوصولأجلهن،الوسيطةالإسلاميةالعصورطوال

وينشرالإسلامرسالةيحملبأنجدير،متماسك،سليم،مومنمجتمعبتاء

.الناسبينالساميةمبادئها

بالعسيرةليسأموروهيكثيرأيهمهفلا؟يشربوماذا3يأكلماذاأما

منإلآيأكللافهو.الحرامأكلويمقتالحلالطريقيعرفهوطالماعليه

لاأنعلىحريصالعلمطهـيقيسلككانولذلكجيحنه.وعرقبدهكسب

لإدخاروالسعيالماديالكسبأنكما.لعبأولهوفىساعةعمرهمنيضيع

ونساءرجالآوطلبةأساتذةوالشيوخالعلماءعندطريقهيعرفيكنلمالثروة

بذلكوقضىقرننصفبالتدريساشئغلمنالعلماءبينوكانسواء.حدعلى

وطالبالعالممنكلألأنهذافى:ممرابةولاشىء)1(.بلاوانتهىعمرهئالثي

قيامهذاوفىويفبديستفيد،ويعلميتعلمأنمنوأكبرأعظمعندهليسالعلم

.ودنياهدينهوخدمةأمره

لحياةزينةأوفكريأترفأيكنلمالعصورتلكفيالعلمأنوجدناهنامن

صاحبهاترافقأموروهيوالمكابدةوالعناءالجهدطريقكانمابقدرالدنيا،

كانالطريقهذاسلوكأنشكولا.والوفاةالكهولةسنحتىالصغرهنذ

ث11الم/2بالتواشي!نعيون:الكتبي0،22/ابالمضيةالجواهر:شياطرا)1(
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عالبةهمةلهكانتمنإلآبذلكيسعدولا.والتضحيةوالأناةالصبريتطلب

الدنيا.الحياةفيالخلودطريقلأنها،عاليواجتهاب،جليلومقام

والمعرفةالعلمأهلاشتغلالنبيلةوالقيمالرفيعالخلقمنالمستوىبهذا

الأبناءوسارسواء.-!علىونساءرجالأالوسبطةالاسلاهيةالعصورفى

العلممناهلمنيغترفكلجيل،بعدجيلأوالأجدادالآباءخطىعلىوالأحفاد

العربيالتراثهذالناحفضواالعملوبهذابها.الآخرينوينفعوينئنعالمختلفة

المكتباتبهئزحرالذيوالحضاريالفكرىالعطاءمنالضخمالإسلامي

هذا.يومناحنىوالعالمبةوالإسلاهيةالعربية

النواةهىوالعانلهالعانلة،فيالأساسىالركنهىالمرأهكانتولما

نرببةمسووليةنقعوعليهاالتاربخبة،المراحقجميععبرللمجنمعالأولى

وماوأخلاقياتوعاداتقيممنتحملهمافإن،والبناتالبنينمنالجديدالنشئ

الأبناءئربيةعلىخروبشكللمعكسوآدابوعلوممعارفمنللكقاه

.الأجيالجميحعبروالمجتمعالحباةفىودورهمالا!جتماعىوعيهمومسثوى

العربيةاللغةبآدابوالتأدبالاسلاهية،بالعلومواهتماههاالمرأةتعلمفإنلذا

مئماسكقويمإسلاميمجتمعلبناءومفيدأونافعأضروريأأمرأكانوعلومها

كافة.الاسلاهيالعالمأرجاءفيوينشرهاالسماءرسالةيحملبأنجدير

بالعلمأفرادهاخئغل-علميةأسرةكنففيالمرأةوجودأنكما

بالعلمللإهئمامانتباههايجذببأنخليقأكانعدبدةسنينالدراسيوالتحصيل

روايةبيثأووحديثعلمبيتكانإذافبيتهامبهـر.بوقثفنونهومئابعة

أحدإبنةكونهابجانب،وذاكهذاغيراووروايةوعدالةعلمليتأو،وحديث

والأدباء،البارزينوالمحدئين،المشهورينوالخفاظالمعروفينالأسائذة

الحسنة،السبرةصاحبالعابد،الزاهدالأبوهو.العادلينوالفقهاء،المحترمين

منذوتربويأعلميأورعايثهاوئأديبهابابنتهللإهئمامي!ممعىالجليلوالمقام
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البنتنجدأنكلههذابعدغرابةفلا.الآخرينمنينفعهابإفادئهثمالطفولة

أخذفيبعيدةأشواطأوتقطعأظفارهانعومةمنذالعلمطلبفىالخطىتحث

القدرةملكتوبذلكعصرها.وشبوخعلماءومنأبويهامنالأوفرالنصيب

التيالمرتبةبلغتحتىأحكامهفىوالاختلافالعلمفنوناسئيعابعلىالعالية

الفاضلة،والعالمة،القديرةوالأستاذة،الناجحةالمعلمةئكونأنبعدفيماأهلتها

،المذكورةوالفقيهة،المشهورةوالواعظة،المسندةوالمحدئة،الصالحةوالشيخة

المعروفه.والأدلبةالمتفردةوالواويه

الأولويةالاسلاهيةالعلوممجالفىاهتمامهايأخذأنالطديعىمنوكان

العلومأشرفلأنهالشريفالنبويالح!يثعلومفىسبماالأخرىالعلومبين

!لمافةوهىالعصور،تلكفىالسائدةال!ثالمحةوطديعةالنشاةتلكبجانبوأجقها

مدنفيوالمسلمةالعربيةالمرأةمعالأمركانوهكذا.النطافواسعةإسلاهية

كونخاصةالعرافوفى،عامةقربأ،أونجعدأاوغربأشرقأالاسلاميالصلم

اجتذبتقرونخمسةمنلأكثرالعباسيةالخلافةمركزظلتبغدادعاصمتها

فكريةحركةمنبهتميزتلماوصوبحدبكلمنوالعلماءالطلبةإليها

أفصحماوهومشهودودورفاعلإسهامفيهاللمرأةكانواسعةعلميةونهضة

التحديدوجهعلىاشنملتتاربخيةحقبةخكلأيدينابينالذيالكتابعنه

المبلاديبن،عشروالثانىعشرالحادي،ببنالهجروالسادسالخامسالقرنبن

ووقفناالحقبةتلكفىاشتهرناللائيالثساءمننماذجتمل!اعتقادنافيوهي

النساء.جميعوليسعليهااطلعناالتىالمظانفيأخبارهنعلى
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(1)رقمجدول

والسادسالخاصمرالقرنينخلالالعراقفىالعالماثالنساءبعدداحصائية

الميلاديينعشروالثانيعشرالحادي/الهجريين

الملاحظاتالنساءعددعددعددالعددالمنساءصفة
اللائيافيالنساءفيالنساءالكليالعلمية

امنلتاالقرنالقرنللنساه
إلىاحياتهنامهـ/62اماهـا5

االقرنأوانل

-

العالماتا

الحافظات

المخثات

اوياتالر

س!ظاتالوا

تالعابدا

تاالشاعر

الكلالبات

المجموع

914

25

918

نساءستوهناك6472

تاريخأخريات
الترنبنبينوفاتهن

أم2وهـ/611و5

بالعودتضربواحدة

فيوالأخرىالحافظاثفيذكرهاوردواحدةال!ثينإلىإضافة

المحدنات

1585
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والمراجعالمصادرقائمة

ملاحظة:

المستعملةوالأفسامالأجزاءعلىالمعلوماتئفاصيلذكرفياقتصرنا

فتط.البحثفي

المخطوطات:ا-

ام(.هـ/962231)تعبدالغنىبنمحمدبكرأبونتطة:ابن.

محنوظ،بدمشقالظاهريةالمكتبةنعمخةعنمصورميكروفيلمالاسئدراك،.1

ورقة.)264!في21()1ركمتحتالعراقيالعلميالمجمعنجخزانة

ام(.18هـ/5760)ثمحمدبناحمدطاهرابو:السلني.

1783(،)رفمالاممكوريالنسخةعنمصورةمخطوطة،البغداديةالمشيخة20

.96رقم،الراقيالعلميالمجمعخزانة،ورفة)348(فيمجلدات3

ام(.هـ/832428)ثالمكىالحعمنىاحمدبنمحمدالدينتتي:الناسي.

ورقة،)203(فىافسام3والمممانيد،السننرواةبمعرفةالتئيدكتابذيل3.

(.وتراجمسبر4344،)42،رقمالعرافى،العلمىالمجمعخزانة

.مجهولمولف.

فىمحنوظةمصورةنعمخة،القرونسادسطهيرمضفيالعيونإنسان4.

انجزتوقد.ورقة)355(1()830رقم،العراقىالعلميالمجمعخزانة

قريبأ.طبعهاالمؤملومنتحقيقهاالاطرقجىرمزيةد.

:المطبوعاتب-
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ا-الكنب:

الكريم.القرآن50

ت)البلنسيالقضاعيبكرأبىبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبوالابار:ابن+

ام(.هـ/965026

العطارعزتطبعهعلىووففوصححهبناثمرهعني،الصلةلكتابالتكملة60

.ا-5595691مصر،السعادةمطبعةواحد،مجلدفىجزءان،الحسيني

بنمحمدبنمحمدالكرمأبىبنعليالحسنأبوعزالدينالائير:ابن8

ام(.هـ/063232)تالشببانىعبدالكريم

والنفمر،للطباعةبيروتدار،صادردار،91-2م،التاريخفيالكامل70

.6691،يدروت

أ-356،مجلدينفىأجزاء)3(القاهوةطبعة،الأنسابتهذيبفىاللباب80

سنة(.)بلاأجزاء)3(ليروث،صادرداراهـوطبعة357

الأنابكيبردىلفرىبنبوسفالمحاسنأبوالدلنجمال:بردىلغرىابن8

ام(.هـ/874946)ت

الكئبدارمطبعة،اط-7،بهوالتاهرة،مصرملوكفيالزاهرةالنجوم90

.اماهـ/355369التاهرة،المصرية

الأندلسى.الكنانىاحمدبنمحمدالحسينأبوجبير:ابن.

.7091بريل،ليدن2ط،الرحلة010

ام(.هـ/733332)تابراهيمبنمحمدعبداللهأبوالدينبدر:جماعةابن"

يوسفبنمحمدبنالتاسمالدينعلمالاسلامشيختخريج،المشيخة110

بنعبداللهبنموفقد.وتحقيقدراسةهـ،973سنةالمتوفىالبرزالي
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لبنان،بيروت،اطالاسلاهى،الغرب؟ار،مجلدانعبدالقادر،

.اماهـ/804889

ث)عليبنعبدالرحصنالفرجأبوالدينجمالالجوزفي:ابن

(.ام002هـ/795

محمدأحاديئهخرجفاخورى،محمودعليهوعلقحققه،الصفوةصفةا.

حلب،الوعىدارمطبعة،اط2-4بجي،قلعهرواس

.ام79اثص/س393

.0991بغدأد،الوطنيةالدار،ا.-هب،الأممهالملوكئاريخفيالمنتظم10

التوشسيةالشركة،محفوظمحمدوتحقيئتقديم،الجوهـيابنمشيخة.أ

.7791،لبؤزبع

ابراطم،عبداللهناجيةتحقيقالمسئضئ،خلائةفيالمضئالمصباح10

بغداد،الشعبمطبعة2وب7691بغداد،الأوذف،مطبد4%ا،جزءان

7791.

الحسقائنى.محصبنعليبناحمداكينشهـابحجر:ابن

المعارفدائرةمجلسمطبثةإ،طالئامنة،الماثةأعيانفيالكامنةالدرر10

هـ.ا3!ا9الدكنآبادحيدرالهند،،العئمانية

.الظاهرىالأندلسيحزمبنعلىمحمدأبوحزم:ابن

سنة(.)بلاالقاهرة،العاصمةمطبعة%ا،،الأحكامأصولفىالأحكام.1

م(.هـ/241855)تحنبلبنمحمدبنأحمدالإمام:حنبلابن

؟المعارفدار3،ب،شاكرمحمدأحمدفهارسهووضعشرحهالمسند،10

.5591،مصر
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م(.هـ/367779)تالنصيبىحوقلبنمحمدالقاسمأبو:حوفلابن

سنة(.)بلابيروت،الحياةمكتبةمنشورات،الأرضصورة.ا

ام(.04هـ/8085)تالمغربىالخضرىمحمدبنعبدالرحمن:خلدونابن

سنة(.)بلابارش!طبعة،المقدمة20

والعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبرنجكئابالمسمىالتازيخ20

جمالمؤسسةما،الأكبر،السئطانذويمنعاصرهمومنوالبربر

.9791بيروت،لبنان،والنشرللطباعة

)ثبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباسأبو:خلكانابن

ام(5هـ/681282

،مجلدات8،عباساحساند.تحقيق،الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات2.

8م7191،بيروت،القلمدارمطبعة7م،لبنان،بيروتال!ثافة،دار

.2291بيروت،صادردارمطابع

البغداديأحمدالدينشهاببنعبدالرحمنالفرجأبوالدبنزين:رجبابن

ام(.ا-293هـ/335)736-597الحنبليالدمشتى

مجلدفىجزءان،الفقيحامدمحمدصححه،الحنابلةطبقاتعلىالذبل20

ام.اهـ/372529،المحمديةالسنةمطبعةواحد،

الساعيبابنالمعروفالدينتاجأنجببنعليطالبأبو:الساعيابن

ام(.2-2176هـ/47675)ث،الخازن

وأصلحنشرهالسير،وعدونال!واردخعنوانفىالمخئصرالجامع20

السريانيةالمطبعةجواد،مصطفىد.حواشيهعلىوعلقتصحينه

.ام9هـ/34ا353بغداد،الكائوليكية
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.دتحتيقوالإماء،الحرائرمنالخلفاءالأئمةجهاتالمسمىالخلفاءنساء2.

سنة(.)بلامصر،المعارفدارجواد،مصطفى

م(.هـ/023844)ثالزهرىمنيعبنسعدبنمحمدسعد:ابن

مطبعة،الخامسالجزءسخو،ادواردبتصحيحهعنيالكدير،الطبقات20

.ام09هـ/4ا132،ليدن،بريل

.المحموديعليبنمحمدحامدابوالدينجمالالصابونى:ابن

العراقى،المجمعمطبعةجواد،مصطنىد.تحتيقالاكمال،اكمالتكملة2.

5791.

ت)الشافعياللههبةبنالحسنبنعليالتاسمابوعساكر:ابن

(.ام1هـ/17575

اجتازأوالأملأ!منحلهامنوتسميةفضلهاوذكردمفمقمدبنةتاريخ2.

،الأولالمجلدالمنجد،الدينصلاحتحقيقوأهلها،وارديهامنبنواحيها

سنة(.)بلا

ام(.اهـ/980678)تعبدالحيالفرجأبوالحنبلى:العمادابن

للطباعةالنجارىالمكنب3-6،ب،ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات2.

المسيرة،دارئانعةوطبعةسنة()بلالبنان،بيروت،النوز!عووالنشر

.9791بيروت

الدينتاجبنعبدالرزاقالفضلابوالدينكمالالنوطى:ابن

ام(.هـ/323)723
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الجزءجواد،مصطفىد.تحقيق،الألقابمعجمفىالآدابمجمعللخيص3..

ال!ثافةوزارة،القديمالتراثإحياءمديريةمطبوعاتالئالث،القسم،الرابع

سنة(.)بلاالقوميوالارشاد

ث)الدمشتيعمربنمحمدبناحمدبنبكرأبو:شابةقاضيابن"

ام(.هـ/851348

خان،عبدالعليمالحافظد.فهارسهورتبعلبهوعلقبتصحبحهاعتى31.

الدكن،آبادحيدرالعئمانبة،المعارفدائرةهجلسمطبعة،الأولالجزء

.ام9هـ/78ا893الهند

الدهفمقىالترفمىعمربناممماعيلالفداءأبوالدينعماد:كثيرابن.

ام(.هـ/774372)ت

سنة(.)بلامصر،المدمادةمطبعةا-17،%ا،والنهايةالبداية320

ام(.هـ/643245)تمحمودبنمحمدعبداللهأبوالدينمحبالنجار:ابن"

الكتبدارفرج،فيصرد.بمشاركةصححا-618ببغداد،ئاريخذيل33.

ممنة(.)بلالبنان،بيروت،العلمية

منوردهاومنالأعلامفضلائهاواخبارالعملاملمدينةالمجددالئاريخ340

رسالةوهي،التكريتيجاسمنافعآلاءوتحقيقدراممةاطرلام،العلماء

منالماجستيرمرتبةبهانالتداوود،عبدالمنعمنبيلةالأممتاذةبافمراف

(.منشورة)غيرجزئينفىئتع1،/989أيلولبغداد،جامعة

.اسحاقبنمحمد:النديمابن.

الطبعة،الفجاءةبن!طرىدار،عثمانعباسناهدةد.تحقيق،النهرم!ت350

.8591الاولى
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ام(.هـ/962231)تعبدالغنيبنمحمدبكرأبو:نقطةابن

مجلسمطبعة،اط،جزءانوالمعمانيد،والسننالرواةلمعرفةالتد!مد30

اهـ/04ا-3044الهند،الدكنآبادحيدرالعئمانية،المعارفدانرة

.اما-839849

هـ/88*(.275)تالأشعثبنسليماقداود:أبو

طبع،أطالسيد،وعادلالدعاسعبيدعزثونعليقإعدادداود،أبىسنن3.

.ام739سورية،حمص،الحديثدار

المقدسىاسماعيلبنعبدالرحمنمحمدأبوالدينشهابيئمامة:أبو

الدمشتي.

الروضتين،علىبالنيلالمعروفوالسابعالسادسالقرنينرجالتراجم3

.4791التاهرة،الملكيةالكتبدار،طا

محمد.بنمحمدد.:شهبةأبو

ممنة(.)بلامصر،العربيالكتابدارمطابع،المحدثينأعلام3.

متز.آدم

عبدابهاديمحمدئرجمة،الهجريالرابعالترنفيالاسلاهيةالحضارة40

.671!9لبنان،بيروت6العربىالكتابدار4،ط،الأولالمجلد،ريدةأبو

ام(.52هـ/7950)تالكلالبحامدبنمحمدالدينعماد:الاصبهانى

يهجةمحمدتحقيقا،بالعرأكيالتسمالعصر،وجربدةالقصرخريدة.4

مااهـ/357559العركي،العلميالمجمعمطبعةسعيد،وجميلالأئري،

العراقي،العلميالمجمعمطبعةالأئرى،بهجةمحمدتحقبق2وب

وزارةطبعالأئري،بهعةمحمدتحتيقما-2،و%4أماهـ/334649
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تحتعق-2(،ا)قوالأندلسالمغربفمعراءوقعمم،7391،الأعلام

العروسيومحمدالمرزوقى،محمدعلط:وزادنتحهآفرنوف!،آذرتاش

.7191،للنشرالتونسيةالدار،يحيىالحاجبنوالجيلانى،المطوي

الآئري.بهجةومحمدصمكريمحمود:الالوسي"

بغداد،الع!لام،دارمطبعةوآئارها،بغدادمعماجدتاريخ.42

--.اماهـ/346279

باشا.اسماعيل:البغدادي"

(،الأوفست)طبعةالمصننينوآثارالمولفينأسماء،العارفينهدية.43

.5591بيررت،مجلدان

ام(.هـ/832428)تمحمدبنمحمدالخيرابوالدينفممس:الجزري،

(جزاء3براجستراسر،ج.بنفمرهعنيالقراء،طبقاتفيالنهايةغاية44.

ام.ا-329339اهـلما-351352اط،مجلدينفى

عبدالله.مصطنىخلينة:حاجى+

الأوفسث،ط،مجلدان،والفنونالكئبأساميعنالظنونكشف45.

ممنة(.)بلابغدادالمت!ى،مكتبةمنشورات

أمين.حسين"د.

.6591بغدادالارشاد،مطبعةالع!لجوقي،العصرفيالعراقتاريخ.46

)تالبغدادىالرومىعبداللهبنياقوتجمداللهابوالدينشهابالحموى:.

ام(.هـ/626228

،بيروتالمعم!شرق،دار،مجلدات1().فيجزءا2()0الأدباءمعجم47.

سنة(.)بلا،لبنان
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.6591طهرانطبعة)ا-4(مجلدالبلدانمعجم4.

لكمالمنسوب،السابعةالمائةفيالنافعةوالتجاربالجامعةالحوادث40

تصحيحهعلىوقفالبغدادى،النوطيبنعبدالرزاقالفضلأبىالدين

اهـ.351بغداد،الفراتمطبعةجواد،مصطفىد.الاسئاذعليهوالتعليق

ام(.هـ/463057)تثابثبنعليبنأحمدالحافظ:البغداديالخطيب

العربي،الكتابدار1(،6-4و1)مجلد،السلاممدينةبغدادتاريخ.ه

سنة(.)بلالبنان،بيروت

السمرقندى.الئميميعبدالرحمنبنعبداللهمحمدأبو:الدارمي

ام(.اهـ/039)934دمشق،الحديثةالمطبعة،جزءان،السنن50

ابراهيم.:الدوري

.5891بغداد،،الرابطةمطبعة،ومجالسهمأخبارهمالبغداديون50

-أ03هـ/070-974)5الحسينىعبداللهبنايبكبناحمد:الدمياطي

انتقى:ام(348

بنمحمدعبداللهأبيالديقمحيللحافظبغداد،ئاريخذبلمنالمستناد50

قيصرد.لهوقدمعليهوعلقحقتههـ(،)578-743النجارابنمحمود

سنة(.)بلالبنان،بيروت،العلميةالكنبدار)برنممتن(،فلديفرح،أبو

ام(!هـ/748374)تعثمانبناحمدبنمحمدالدبنفممع!:الذهبى

التراثإحياءدار،4الطبعة،مجلدينفياجزاء4،الحفاظتذكرة.ه

سنة(.)بلابيروت،العربي

احاديثهوخر!ن!حققها-25،ا-78با-7،23بالنبلاءاعلامسبر.ه

مؤسسة،اطالعرقسوسى،نعبمومحمدالارنؤوطشعيب:عليهوعلق
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شعيبعليهوعلقأحاديثهوخرجحققه91وباماهـ/554849الرسالة

2-23،اوباماهـ/504849بيروت،الرسالةموسسة،اطالارنؤوط،

مؤسسة،اط،السرحانمحييود.معروفعوادبشارد.تحقيق

.ام-91859هـ/84ا04-40415،ببروت،الرسالة

4-هوبسيد،فؤادتحتيق3ب)3-ه(الجزءغبر،منخبرفيالعبر560

،6191الكوبت،الكويتحكومةمطبعةالمنجد،الدينصلاحد.تحقيق

6691.

اهـ.325مصر،السعادةمطبعةاط،الرجالنقدفىالاعتدالميزان57.

البجاوكط،محمدعليتحقيق،وأنسابهماسمانهم،الرجالفىالمشتبه580

الحلبيالبابيعيسى،العربيةالكتبإحياءدارواحد،مجلدفىجزءان

.6291،طا،وشركاه

عبداللهأبىالحافظئاريخمناليهالمحتاج)المختصربغدادتاريخذيل95.

أخرىوطبعةالذهبىاختصارالدبيثي(،ابنمحمدبنسعيدبنمحمد

مصطفىالدكتورونشرهعليهوالتعليقبئحقيقهعني،الذهبىإنئتاء،بلفظ

مطبعة2وبام،159اهـ/371بغداد،المعارفمطبعة،باجواد

العراقىالعلميالمجمعمطبعة3،وبام،639بغداد،الزمان

،طا،به،معروفناجيد.لهوقدمراجعهوباضافةاماهـ/793779

ام.اهـ/504859لبنان،بيروتالعلميةالكتبدار

دحيةالنسبينبذيالمعروفعلىأبىبنعمرالخطابأبو:النسبينذو.

والحعمين.

عباسالمحامىعلبهوعلقصححه،العباسبنيخلناءتاريخفىالنبراس060

.4691بغداد،المعارفمطبعةالعزاوى،
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ساجت.حلبوتثاجي:الربمعى"

بهانالرسالة،الهجريالسادسالالرنفىالبصرةفيالفكرلهالحركة610

نورى،محمدمنيدالدكتورباشراتبغدادجامعةمنالماجستيردرجة

(.منشورة)غير8891بغداد

حسين.محمد.د:الزبيدى8

والخامسالرابعالقرنبنفيالعراقفيالعلميةالنهضةمنملاهح62.

المورخبن،انحادمنشرراتام(،هـ/459-558)334-447الهجرببن

.0891بغداد

الدين.خير:الزركلى"

.0891بيروت،للملاببنالعلمدار،طه،مجلدات8،الاعلام63.

عبدالجبارجزيلود.سلطانفتحيطارفود.ابراهيمخليلد.السامرائى:"

الجومود.

-ا)32العباسىالعصرفىالاسلاميةالعرليةالدولةتاريخ64.

الموصل،جامعةوالنشر،للطباعةالكئبدارام(هـ/656258-974

.8891الموصل

ت)التركىقزاوغلىبنيوسفالمظفرأبوالدينشمسالجوزكط:ابنسبط"

أم(.هـ/654256

دائرةمجلسمطبعة،اط-2،اق8ب،الأعبانتاريخفيالزمانمرآة65.

.791ا-ا759الهندالدكلن،آبادحيدرالعئمانية،الأوقاف

)تعبدالكافىبنعليبنعبدالوهابنصرأبوالدينتاجالسبكى:"

أم(.هـ/771936

925
http://www.al-maktabeh.com



محمدوعبدالفئاحالتلناحيمحمدمحمودتحتيق،الكبرىالشافعيةطبقات66.

)5-8(الجزء،وشركاهالبابىعيسىمطبعة،الاولىالطبعةالحلو،

6791،،68917191.

)تالتمطميمنصوربنمحم!بنعبدالكريمسعتأبو:السمصنى8

ام(.61هـ/2656

مؤسسمةا،طأجزاء،5،الباروديعمرعبداللهوتعليقتتديم،الأنساب670

.اماهـ/804889لئان،بيروت،الجناندارالمثافية،الكتاب

مطبعة،جزءان،سالمناجىمنيرةتحقيقالكبير،المعجمفىالتحبيا680

.اماهـ/593759بغدادالارشاد

حبي.الراحمدبنمحمدبنعليالقاسمأبوالسمناني:5

الجزءالف!ي،الدينصلاحد.تحقيقالنبة،وطريقالقضاةروضة96.

.0791بغدادأسعد،مطبعة،الثانى

علي.أميرسيد+

التأليفلجنةمطبعة،القاهرة،الاسلامىوالتمدنالعربئاريخمختصر7..

.3891،والنشروالترجمة

الدينسابقبنهحمدبنبكرأبىبنعبدالرحمنالدينجكلالسيوطى:،

ام(.هـ/119505)تالخضيري

،السعادةمطبعة2،طعبدالحميد،الدينمحيمحمدتحقيقالخلناء،ئاريخ7.ا

.9591،مصر

ابراهيم،الفضلأبومحمدتحقيق،والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية72.

.اماهـ/384164،وشركاهالحلبيالبابىعيسىمطبعةا،ط،جزءا!
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دأر،اطالمنجد،الدينصلاحد.تحقيقالنساء،اشعارفيالجلساءنزهة73.

.5891لبنان،بيروتالمكشوف

دار،اطالمنجد،الدبنصلاحد.حققه،الجواريأخبارمنالمستظرف740

.6391بيررت،الجدبد،الكتاب

أحمد.د.:شلبي.

الناهرة،،المصريةالنهضةمكتبة3،طالاسلامبة،الحضارةفىدراسات75.

6691.

ام(.هـ/764362)ثأيبكبنخليلالدينصلاحالصندى:"

فرانزشئاينرالناثمردار،41بديدرينغ،.ساع!ماء،بالوفياتالوافي760

ببروت،صادردارمطابع،4وب،امهـ/829ا204بنيسبادن

فرانزشتاينرالنشردار،القاضىوداداعدلهاء،61وب،م079هـ/ا938

.ام89هـ/2ا024بنيعمبادن

ام(.2هـ/95120)ثعمبرةبناحمدبنيحيىبناحمدالضبى:"

مطابع،العربيالكاتبدار،الأندلسأهلرجاللاريخفىالملتمسبغ!ه77.

.6791الفاهرة،،العربسجل

كرد.محمدعلي،"

ام.اهـ/347289دمشق،الترقيمطبعة6،ب،الشامخطط78.

.رؤوفعبدالمحروعمادد.8

.0891بغداد،المعارفمطبعة4،بالقادربة،المكتبةفىالخطيةالآئار970

(.المنضدةالمؤلف)نسخة،العراقفىالعامةالنسويةالخدماتتاريخ8..
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بغداد،الصريدار!طبعة،أطالعباسى،العصرفيبغدادمدارس8.ا

.اماهـ/386669

(اماهـ/232816)تخيراللهياسين:العمرى8

السامرائي،محمودرجاءد.ئحقيقالنساء،تواريخفىالفيحاءالروضة820

.8791،للموسوعاتالحربيةالدار،طا

جرنفيل.:فريمان+

محىح!مرامالدكتور،يةالانجليزعنترجمه،والميلاديالهجريالتقويمان830

والاضلام،المثافةوزارة،الجمهوريةمطبعة،الألوسيادين

اء.اهـ/938079

محمدبنمحمدالوفاءأبىبنعبدانقادرمحمدأبوال!ينهحي:الفرشي،

ام(.هـ/775373)تالمصر!ط،إلحنفي

مطبعة،اصواحد،مجلدفىجزءان،الحنفيةطبقاتفىالمضيةالجواهر4!.

أهـ.332الدكنآبا!حيدرالهند:العثصنية،الصعارفدائرةمجلس

ام(.هـ/646248)تيوسفبنعلىالحسقأبوالدينجصال:القفطي5

ا-2،ب،ابراهيمالفضلابومحمدتحقيق،النحاةانباهعلىالرواةانباه850

ما59اهـ/9360القاهرة.المصرية،الكتبدارمطبعة

.امهـ/529ا371و

سنة(.)بلا،محسرالخانجى،مؤسل!مةالحكماء،تاريخ86.

محمد.بنعلىالدينظهير:الكازرونى*

بغداد،الحكومةمطبعةجواد،مصطفىد.حققه،التاريخمختصر87.

0791.
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ام(.هـ/764362)ثفماكربنمحمدأأكبي:لم؟

داود،جمدالمنعمونبيلةالصامرفيصلد.نحفون%12،النواريخ،عيونأ.

.7791بغداد،الاعلام6وزارمطبوعات

رضا.عمرأ!الة:

المطلهعة2،طاثزاء،5،والاسلامالعربعالميفيالنصاءاعلامإ.آ

.ام9-195هـ/589ا-3771378،دمغمقالهاثممية،

التطر،العراقلنساهالعامالأنحادإصدارالعربهة،المخطوطاتفيالمراة10،

.9891ادبغد،اب،ثىالعر

سوصمة.احمد.ودجواد.دءا

.5891العراكي،العلمىالمجمعمطهعةوحديئأ،فديمأبغدادخارطةدليلأ.ا

اللالمساني.محمدبناحمد:المقريا

جماس،احعماند.ئحتيق3،مجلدالرطيب،الألدلسغصنمنالطيبنفع9.أ

.6891بيروثصالر،دار

هـ)581-656جم!دالقويبنعبدالعظهممحمدأبوالدهنزكيالمنذرى:"

ام(.ا-185/258

24،ط،معروفككوادبشارد.علطوعلقحنتهالنتلة،لوفياثالتكملة290

ام.اهـ/104819لبنان،بيروت،الرسالةموسعمة،مجلدات

ناجي.منيرة.

ا،طالكبير،المعجمفيالتحبيروكتابهالسمعانيسعدأبوالأسلامتاج،9.

القاهرة،وشركاهالحلبىالبالىعسالعرلطة،الكتباحياءدار

.اماهـ/69.3769
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عواد.ميخائيل"

البمالمجمعمطبعةالرافى،العلمىالمجمعمخطوطاتفهرس59.

.9791،العراقي

ابراهيم.عبداللهناجيةد."

مح!17

برف!والاعلابم،الدممافةوزارة،العامةاللثافيةالائموونداربغداد،ريف69.

8891.

.معروفناجى"

برشالارشاد،مطبعةالاسلاهى،المفمرقومدارسالنظامياتعلماء79.

7391.

ا!ومطبعة،عربيةأرومةمنوهمأعجميةمدنصللىينسبونعلماء89.

.امهـ/659ا387بغداد

ام(.أ26ا-.هـ/917)575-965اطرلجببنمحمدالدينصائن:النعال"

عبدألابنمحمدالدينرشيدالحافظتخريجالبغدادى،النعالمشيخة99.

الممطبعة،معروفعوادبشارود.معروفناجىتحتيق،المنذرى

.اماهـ/593759العرافى،العلمي

حممين.عباسنوال"

حتىالاسلامصدرمنذالفكريةالحركةفيالعربيةالمرأةدور.اه.

جامعة.منالماجممتيرمرتبةبهانالترسالة،الأمويةالدولة

(.منشورة)غير8791بغداد،حسينتوفيقمحمدالاممئاذباشراف

ام(هـ/7681366)تعلىبناسعدبنعبداللهمحمدأبو:اليافعى.
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النظامية،المعارفدائرة،اط3-4،ب،اليقظانوعبرةالجنانمرآة.101

هـ.ا933-ا338الهند،،الدكنآبادحيدر

موسى.بنعياضالفضلأبو:اليحصبي"

أحصالسبدنحفبق،السماعونفببدالروابةأصولمعرفةإلىالألماع2010

.0791بدونس،الع!الةالمكنبهوباللاهرةالدرا:دار،اطصالر،

.والمتالاتالبحوث2-

عبدالله.احمدد.الحسو:،

الايلخانيةالمغوليةالسيطرةعهدفىالموصلفىالحضاريالرإ؟ع5310

للطباعةالكتبدار،اط،الحضاريةالموصلموسوعةهـ(إ-736!).

.2أه!23-ص2مام،اهـ/241299،الموصلجامعة،والند!س

.عباسصتمدظمياء"

.ا-4148صا8691)4(العددالمورد،مجلة،خطاطاتن!مماء.ا45

رشاد.أعبدالمنر.د

موسوعةالانابكعة،الادار!عهدفر،الصوصلفيالحضاريةالمغئاهر5510

ا،ط،الموصلجامعه،والنعئرظطباعهالكنبدإرالحضاريه،الموصل

.ا-39213ص2مام،اهـ/412129

.رؤوفعبدالسلامعمادد."

العهودخلالألعراقفىالمدارسإنشاءحركةفينسائيةاسهامات6010

العلمالة،الحركةفىالعربية3المرأةدورندوةإلىمقدمبحث،الاسلامية

العادال!عللممطبعةبغداد،جامعه،العربىالعلمىالحراثإحداءمركز

.1ا-4795ص9891،يالموصل
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جواد.!نىد."

الجديدالمعلممجلة،الاسلا!يةالعصورفىالعراقفىالنسويةالدكافة7010

.82-2ص3591ايلول-2اب،بغداد

بغدافىالفيحاء،مجلة،ا!رتيالسادلم!القرنفيالم!ثفاتالعراقيات8010

-8.هص5891،الرابعالتسم،الأولالعدد

الحضارةمجلةالهجرى،السادسا!القرنفىالعراقيةالنسويةالنهضة9010

.6-5ص،74،6491العدد،بغداد

عواد.بشارد.:صروفله

الفصز-،التاريخفيالعرافموسوعة،الفكريةالحركةازدهار0110

.473-518ص،8391بغداد،،للطباعةالحريةدار،

ابراطم.عبداللهناجيةد.+

إحياءمركزنظمهابغداد،دورةإلىمقدمالوهبانية،تجتيبغدادمسندةا.اا

.4991بغدادبغداد،بجامعةالعربىالعلمىالتراث

الطبع.قبدكتابالابرى،لئئهدةالكاتبةالعراقمسندة.ا12

والسادسالخامسالقرنبنخلالالمسلمينالمورخينمناهجفيالمرأة1310

اليد.بخطبحث،الهجريين

.مطلوبصالحناطقد..

الموصلموسوعة،الموصلفيال!دافبةوالحياةالعلمطلبفيالرحلةا-41

ا،الموصلجامعةوالنشر،للطباعةالكتبدار،اطمممارية،:--

351.93-.ص2مام،اهـ/214299

6ا+2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/

	الجهود العلمية للمرأة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين
	الإهداء
	الشكر والتقدير
	تقديم
	المقدمة
	معنى الجهود العلمية ونطاق البحث
	مصادر البحث ومنهج العمل
	الواقع السياسي والإجتماعي في العراق خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين
	الواقع الفكري والثقافي في العراق خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين
	الجهود العلمية للمرأة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين
	المحدثات
	الروايات
	الفقه
	الوعظ والعبادة
	الواعظات
	علوم اللغة العربية وآدابها
	مصادر الثقافة العلمية للمرأة
	الرحلة العلمية للمرأة
	أماكن الدراسة عند المرأة
	جهود المرأة في بناء المراكز العلمية والدينية ورعايتها
	الخاتمة
	قائمة المصادر والمراجع
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

